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V Němčicích
Dne 22.03.2022

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě Vaší žádosti ze dne 17.3.2022 vám sdělujeme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů následující informace:
I. Vaše žádost
„Vážený pane starosto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Vás žádám o poskytnutí této informace:
• Má vaše obec kanalizaci a čistírnu odpadních vod?
• V jaké projektové fázi se nachází příprava výstavby kanalizace a ČOV?
• Kdo má na starosti přípravu projektové dokumentace na výstavbu kanalizace a
ČOV? (projektant)
Informaci žádám poskytnout v elektronické formě e-mailem a to prosím v zákonné
lhůtě ode dne přijetí žádosti. Na tomto přímém poskytnutí informace trvám i v
případě, že byla již zveřejněna.
Děkuji a jsem s pozdravem
Petra
“
II. Poskytnutí informací – odpověď na žádost

• Má vaše obec kanalizaci a čistírnu odpadních vod? – Obec Němčice nevlastní
čistírnu odpadních vod. V obci se nachází jednotná kanalizace, která je zaústěna do
němčického potoka. Na katastru obce se tudíž nenachází ČOV.
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• V jaké projektové fázi se nachází příprava výstavby kanalizace a ČOV? – Projektové
přípravy skončily pouhou studií proveditelnosti. Další činnost byla zastavena z důvodů
finančních a technických.
• Kdo má na starosti přípravu projektové dokumentace na výstavbu kanalizace a
ČOV? (projektant) – Přípravou studie byl pověřen starosta a v součinnosti
s vlastníkem kanalizační sítě "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice a ve spolupráci s provozovatelem
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize BOSKOVICE, 17. listopadu 138/14,
680 19 Boskovice.

S pozdravem

Ing. Lukáš Šebela v.r.
Starosta obce
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