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Město Dobřichovice
Vítova 6r
252 29 Dobřichovice

Dobřiehnvice

Yážení,
město Dobřichovice je vlastníkem čistírnyodpadních vod (dále jen ČO9. na nížjenapojena i řada
dalšíchobcí v okolí. Hydraulická kapacita ČOV u Dobřichovicích se však blížíkesvému maximu, což
sivyžádá intenzifikaci a dalšítechnické změny tohoto zařizení.

Náklady spojené s touto technologickou přestavbou i s dalším rozvojem vodovodní a splaškové sítě
přesahují ekonomické možnosti města Dobřichovice a vyžadujísoustředění dostatečných finančních
prostředků, aby nebyl ohrožen proces likvidace splaškoqých vod.
Zastupitelstvo města Dobřichovice se proto v roce 2012 svým usnesením rozhodio, že se bude od
nových zájemců o připojení na ČOV vybírat příspěvek, ktery se ukládá do zvláštníhofondu města
Dobřichovic v němž jsou shromažďovány lýhradně finančníprostředky na intenzifikaci čistírny
odpadních vod v Dobřichovicích a rozvoj splaškové kanafizace. Finančníprostředky z tohoto fondu
(resp. bankovniho účtu)se nepoužív ají na žádnéjiné účely,

V

současnosti se na základě usnesení č. 10-20-16 Rady města Dobřichovice ze dne 9.2.2a16 uzavirá
s občany nově se připojujícími na splaškovou kanalizaci města Dobřichovic inominátní Smlouva o
příspěvku na rozvoj infrastruktury, Po uzavření této smlouly a zaplaceni příspěvku vydává město
souhlas s napojením na splaškovou kanalizaci.

Požadovaná částkaje u nově budovaných bytoqfchjednotek, u noqfch i sávajících chat a rekreačních
objektů (dálejen obynájednotka) a u nebytoqých objektů stanovená následovně:
typ jednotky

plocha

příspěvek

obytná i nebytová

do 50

30.000,_

Kč

obytná

nad 50 m2

40 000,-

Kč

nebltová

50

40.000,-

Kč

nebytová

-

za

m2

500 m2

každých dalších500 m2

jednotky nad 500

nebytové

m2

100.000,-

Kč

(resp. alikvotní část této část§)

Bytové jednot§ se počítajívšechny samostatně, tzn. dům s více bytovými jednotkami píispivá za
každou znich.

O případných úpravách ěi změnách rozhoduje na ákladé doporučeníRady města Dobřichovice
ýhradně Zastupitelswo města Dobřichovice, Všechny připomín§ nebo žádosti je nutné směřovat na
radu města, resp, na mailovou adresu: tajemnik@dobrichovice.cz nebo poštovní adresu: Město
Dobřichovice, k rukám tajemníka MěÚ, Vítova 61,252 29 Dobřichovce, případně datovou schránku:
v9ubetv,

Správcem vodovodní akanalizační sítě Dobřichovic je společnost Aquaconsult, která napojí žadatele
na základě souhlasu města, jenž žadatel obdržína základě výše uvedené smlouq, a příspěvku.
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