
Dotazy občanů k DČOV – odpovědi ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 

1) Je varianta septik + zemní filtr uznatelná pro dotaci?  

NE 

2) Je šance pro objekty, v nichž není hlášen trvalý pobyt (rekreační)?  

Objekty určené k rekreaci mohou být zahrnuty do žádosti tehdy, pokud jsou trvale obývány. 

3) Co bude s žádostí v případě, že majitel (případně jeden z majitelů) objektu zemře?  

Předpokládá se, že DČOV bude předmětem dědického řízení stejně jako nemovitost (pokud 

tedy bude v majetku vlastníka nemovitosti) a povinnosti užívání DČOV přejdou dle smlouvy 

mezi obcí a majitelem nemovitosti na nového majitele. 

4) Jak řešit situaci, kdy v současné době dům obývají např. 3 lidi, ale plánuji větší rodinu nebo 

rozšíření domu o další bytovou jednotku? Lze DČOV naddimenzovat?  

DČOV je dimenzovaná pro 1 – 5 EO, tudíž kapacita je v současnosti naddimenzovaná. Jen 

upozorňuji, že 1 obyvatel se nerovná 1 EO, tudíž kapacita takové DČOV je dostatečně 

naddimenzovaná. Vhodné probrat s projektantem. 

5) Jak se budou počítat obyvatelé (EO) v případě, že podle příslušného dokumentu (Plán rozvoje 

vodovodů a kanalizací kraje) je řešené území rozděleno odlišně od katastrálních území 

(PRVKÚC – H. a D. Boříkovice – KÚ Dolní Boříkovice; PRVKÚC – H. Hedeč, D. Hedeč a Kopeček 

– KÚ Dolní Hedeč)?  

Podle skutečného počtu obyvatel v řešeném území – není dáno, co má přednost. 

6) Lze mít DČOV pro několik domů?  

Pokud s tím nebudete mít problém v době udržitelnosti, tak ano. Je třeba zvážit možné 

problémy mezi vlastníky v budoucnu (sousedské vztahy). 

7) Lze DČOV převést rovnou na vlastníka objektu (bez věcného břemene)?  

Pokud s tím nebudete mít problém v době udržitelnosti, tak ano – smlouva.  

8) Dnes má řadový dům o 2 b. j. a dvěma čp jeden společný septik, bude stačit 1 DČOV nebo 

budou muset být 2 oddělené?  

Ano, lze (viz. otázka 6).  

9) Kolik zaplatím za elektřinu DČOV za rok? Nelze dnes jednoznačně odpovědět.  

Záleží na navrženém typu DČOV, technologii, cen elektřiny,… Toto je otázka spíše na 

projektanta. 


