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Veřejný příslib poskytnutí daru na výstavbu  

domovních čistíren odpadních vod 

 

I. Předmět příslibu 

1) Předmětem tohoto veřejného příslibu je podpora opatření k likvidaci odpadních vod z trvale 

obydlených objektů v katastrálním území Janův Důl, a to formou peněžitého daru. 

II. Okruh žadatelů o dar 

1) Žádost o poskytnutí daru mohou podávat tito žadatelé: 

a. fyzická osoba vlastnící nemovitost (jeden dům k trvalému bydlení – rodinný dům 

nebo bytový dům dle údajů v KN), ke které bude ČOV připojována (včetně 

příslušného pozemku); v případě spoluvlastnictví je třeba, aby žadatel (jt. jeden ze 

spoluvlastníků) předložil souhlas ostatních spoluvlastníků; 

b. v případě, že bude ČOV využívána k čištění nebo odvádění odpadních vod ze dvou a 

více objektů užívaných k trvalému bydlení (rodinný dům nebo bytový dům dle údajů 

v KN) a tyto objekty budou mít různé vlastníky, je žadatelem písemně zplnomocněná 

osoba. 

2) Žadatel či vlastník (spoluvlastník) řešeného objektu nesmí mít ke dni podání žádosti o dar až 

do doby schválení darovací smlouvy žádné závazky či dluhy po lhůtě splatnosti vůči obci 

Janův Důl. 

III. Účel daru 

1) Finanční dar je poskytnut jako podpora výstavby individuální domovní čistírny odpadních vod 

a nebo skupinové čistírny odpadních vod pro několik objektů popř. několik bytových 

jednotek. 

2) Vždy se musí jednat o výstavbu čistírny odpadních vod se všemi s tím souvisejícími 

technickými parametry. Předmětem podpory tak nejsou např. septiky, dočišťovací filtry atd. 

3) Dar lze poskytnout pro takovou realizaci DČOV, která byla dokončena nejdříve (tj. od) 

1.11.2020 a nejdéle do 31.12.2022. Datem dokončení je v tomto případě datum rozhodnutí 

(souhlasu) o zkušebním provozu, kolaudačního souhlasu, popř. protokolu ze závěrečné 

prohlídky příslušného stavebního úřadu.  

4) Dar nelze poskytnout na realizaci výstavby ČOV v případě, že je tato součástí realizace 

novostavby domu.  

5) Vždy se musí jednat o realizaci opatření k objektu, který byl nejméně 1 rok před realizací 

DČOV užíván k bydlení a byl takto i zapsán v katastru nemovitých věcí. 
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IV. Výše daru 

1) Dar pro jednoho žadatele podle čl. II. a) nebo b) na realizaci opatření dle čl. III. činí 15 000 Kč 

na jednu realizovanou čistírnu odpadních vod. 

2) Dar pro stejný objekt (stejné číslo popisné) lze poskytnout pouze jednou. 

V. Žádost a smlouva 

1) Žádost o poskytnutí daru podává žadatel na Obecní úřad v Janově Dole na předepsaném 

formuláři s předepsanými přílohami. 

2) Součástí žádosti musí vždy být pravomocné rozhodnutí (souhlasu) o zkušebním provozu, 

kolaudační souhlas, popř. protokol ze závěrečné prohlídky příslušného stavebního úřadu. 

3) Žádost lze podat nejpozději do 3 měsíců od termínu dokončení realizace dle odstavce III. 

4) Obecní úřad posoudí, zda jsou naplněny podmínky pro poskytnutí daru, tedy zda jsou splněny 

podmínky tohoto veřejného příslibu. 

5) Po posouzení žádosti dle předchozího bodu předloží zastupitelstvu obce ke schválení 

uzavření darovací smlouvy a nebo návrh sdělení žadateli o nevyhovění žádosti 

s odůvodněním. 

6) Dar bude žadateli poukázána bankovním převodem na účet příjemce jednorázovou platbou 

do 30 dní po podpisu darovací smlouvy. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1) Veřejný příslib byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 121 ze dne 15.2.2021. 

2) Příslib je účinný jeho schválením zastupitelstvem obce. 

 

 

V Janově Dole dne 15.2.2021 

 

 

       Jan Mašek 

                  starosta obce 

 


