Vážení spoluobčané,
obci Praskačka na začátku roku 2019, podařilo pro místní části Praskačka a Vlčkovice uvést do
provozu novou centrální kanalizaci spolu s čistírnou odpadních vod. Tato kanalizace postupně
přispívá ke zlepšení stavu našich podzemních vod a účinnému odvádění odpadních vod k přečištění
mimo osídlené části. Na výstavbu kanalizace spolu s ČOV byly získány dotace ze SFŽP a
Královehradeckého kraje, jinak by si obec takto nákladnou investici nemohla dovolit. V rámci
posuzování vhodnosti a rentability této investice jsme se zavázali k plnění určitých množstevních
limitu vyčištěných odpadních vod a separaci jedovatých látek.
Tak, aby mohl být celý systém maximálně účinný, je nutné mít napojeno více jak 80% objektů, pro
které byla kanalizace projektována a kapacitně navržena. K tomuto závazku jsme se zavázali i v rámci
podmínek čerpání dotace. Při nesplnění této podmínky hrozí, že bude muset být dotace vrácena.
Aktuální stav připojených objektů v našich obcích se blíží pouze 60% hranici. Bohužel některé Vaše
nemovitosti mezi připojenými objekty zatím neevidujeme. Pokud se jedná pouze o administrační
záležitost, že nemáte dosud uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod, prosíme Vás o rychlé
dořešení. Vzor smlouvy je k dispozici na stránkách https://www.praskacka.cz/stocne.aspx případně
Vám pomohou s vyplněním zaměstnanci obce. Pokud jste se doposud ještě fyzicky nepřipojili,
žádáme Vás o maximální urychlení procesu připojení ještě během letošního roku. Doufáme, že Vám
není lhostejný stav našich společných podzemních vod ani velké riziko s vrácením dotace, pokud by
limity nebyly naplněny.
Informujte nás včas o Vašich záměrech a časových plánech s připojením Vašich nemovitostí na
centrální kanalizaci. Alternativně může být rozhodnuto v rámci zasedání zastupitelstva obce a
v souladu s ustanovení § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích o povinnosti vlastníků
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody se připojit
na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
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