
Pozvánka na schůzku s občany na téma 

„ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ BOROVÁ A OLDŘIŠ“

Jak jsme Vás již informovali, odkanalizování obce Borová pomocí gravitační 

kanalizace je připravováno za všeobecné podpory dotčených institucí společně s obcí 

Oldřiš, a to v rámci svazku DSO Oldřiš – Borová (jednatelkou svazku za obec Borová je 

starostka obce Mgr. Lenka Tlustá a jednatelem za obec Oldřiš je starosta obce p. Michal 

Serafin)  na základě vypracované „Technicko - ekonomické studie odkanalizování obcí 

Oldřiš – Borová“. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní 

rozhodnutí a je podána na Městském úřadu v Poličce žádost o vydání územního 

rozhodnutí. Probíhají práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení tak, 

aby v průběhu září letošního roku mohlo být zažádáno o vydání stavebního povolení. DSO 

Oldřiš – Borová zažádá na konci letošního roku o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV 

v rámci plánované výzvy „Operačního programu životního prostředí“. Aby naše žádost 

byla úspěšná, je třeba dosáhnout maximálně možného stupně přípravy stavby. Proto DSO 

Oldřiš - Borová rozhodl o zadání vypracování zadávací dokumentace stavby tak, aby do 

termínu podání žádosti mohl být v rámci výběrového řízení vybrán zhotovitel stavby a 

současně byla stanovena realizační cena za výstavbu kanalizace a ČOV včetně veřejných 

částí přípojek.

V rámci projektové přípravy stavby zastupitelstva obcí a následně DSO Oldřiš -

Borová rozhodly, že zahájí práce na projektové dokumentaci kanalizačních přípojek (tedy 

i soukromých částí přípojek) pro jednotlivé nemovitosti. Projekt pro veřejnou část přípojek 

bude realizován tak, aby tato část projektu mohla být zapracována jako uznatelný náklad 

do žádosti o podporu. Soukromá část přípojek bude dopracována v průběhu roku 2018, aby 

celé přípojky mohly být realizovány současně s výstavbou kanalizace.

Proto jsme rozhodli o uspořádání veřejných schůzek s občany, kde budou podány 

podrobné informace o stavu přípravy odkanalizování obcí a zejména pak o průběhu 

a podmínkách projektování kanalizačních přípojek. Budou se konat za účasti 

projektantů ve čtvrtek dne 25. 5. 2017 od 18 - ti hod. v Orlovně v Oldřiši a V PÁTEK 

26. 5. 2017 OD 18-ti hod. V SOKOLOVNĚ V BOROVÉ. Neváhejte proto přijít a 



zeptat se na cokoliv, co vás zajímá! Po oba dny zde budou přítomni i zástupci obou 

obcí, proto přijďte v termínu a na místo, které vám bude vyhovovat.

Současně hledáme cesty, jak vám občanům co nejvíce pomoci s realizací 

kanalizačních přípojek (soukromé části přípojek). Zastupitelstva obou obcí jsou nakloněna 

záměru vzít projektovou přípravu a projednání povolení realizace přípojek na svá bedra. 

Od vás majitelů nemovitostí k tomuto v případě vašeho zájmu budeme požadovat 

udělení plné moci k podání žádosti o vydání územního souhlasu (případně územního 

rozhodnutí o umístění stavby) pro stavbu kanalizační přípojky a finanční příspěvek na 

projektovou dokumentaci ve výši 1500,-Kč (tento bude vybírán v příštím roce a činí cca 

50% nákladů na projektovou dokumentaci na přípojku, veškerou administrativu a 

podání žádosti o územní souhlas včetně poplatku za vlastníka nemovitosti zajistíme). 

Pro samotnou realizaci přípojky má být veřejná část uznatelným nákladem a tudíž součástí 

hlavní stavby „Kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“. V průběhu měsíce června a 

července 2017 se uskuteční návštěvy projektantů přípojek v jednotlivých domech. 

Napojeny budou pouze splaškové vody z nemovitosti (tzn. odpady z kuchyní, koupelen a 

záchodů). Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona, to znamená, že odpadní 

vody jsou odváděny z nemovitosti přímo do stoky a stávající septik bude vyřazen 

z provozu. Na kanalizační přípojce bude osazena revizní šachta pokud možno umístěna na 

veřejném pozemku, případně soukromém co nejblíže za plotem napojované nemovitosti. 

Nově navrhovaná přípojka by měla vést alespoň 1 m od stávajících budov. Stávající 

dešťová kanalizace v obcích zůstane zachována a budou do ní svedeny dešťové vody ze 

zpevněných veřejných i neveřejných ploch.

Jelikož nás čeká ještě mnoho práce a čas je neúprosný, musíme před koncem června 

2017 předat projektantům seznam budoucích napojených nemovitostí (včetně dnes již 

rozestavěných). Proto plnou moc k podání žádosti o vydání územního souhlasu 

(případně územního rozhodnutí o umístění stavby) pro stavbu kanalizační přípojky

přikládáme do tohoto mimořádného letáku (můžete ji odstřihnout a donést na veřejnou 

schůzku s občany, do kanceláře Obecního úřadu v Borové, požádat o zaslání tiskopisu e-

mailem, vyplnit a podepsat na Obecním úřadu v Borové aj., a to nejdéle do 20.6.2017 

(informace na tel.č. +420 603 741 378, e-mail: starostkaborova@gmail.com, 

   za obec Borová starostka obce Mgr. Lenka Tlustá v.r.




