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Poskytnutí požadované informace - k Vašížádosti o poskytnutí informací podle
zákona č.í06/í9995b.,ze dne í 6.9.2019
Obecní úřad obce Pavlov obdržel Vaši žádost ze dne 23. 11. 2021 o poskytnutí informací
ve smys|u zákona é. í06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

V odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace týkajícíse kapacity kanalizace obce
Pav|ov sdělujeme:

a) údaje o kapacitě veřejné kanalizace
Splaškovó kanalizace byla lybadovdna obcí Pavlov uýhradně pro občany obce a pro plánovat!
rozvoj developerské ulslavby na územíobce Pa ov.
Kapacila splaškovékanalizace obce Pavlov je od roku 2018 slanoyena Dohodou o připojení
provozně soavisejících kanalizací roalílných vlaslníkůa o jejich vújemných prdvech a
povinnostech, uzavřend s obcí Hoslouň. Touto dohodoa se upravují vzójemnú prdva a povinnosli
tlkajícíse připojení kanalizačníhopimaděče obce Pavlov na kanalizaci obce Hoslouň a ndsledné
čšlěníodpadních vod, přivedených límíokanalizačnímpřivaděčem do kanalizace a čisíímy
odpadních vod v obci Hoslouň. Místem plnění je přípojka kanalizačníhopitvaděče z obce Pavlov
na kanalizaci obce Hoslouň, kíerd je umíslěna v ulici Na Skalech u "křížku" přes silnici (č.p.
3!9) Pro obec Pavlov je lyhrazena celkovó kapacila pindděných splaškouj,ch vod na stóvající
COV ve +yprodukovaném množstvíotlpovídajícípoáu !§!_P Obec Pavlov se v léíodohotlě také
zavazaje, že bude wpoušlěl poaze domluvené množstvísplaškouých vod a nedovolí připoiení se do
kanalizačního potrubí vášíma počíusubjekíů,než odpovídajícímapočíu450 EO,
Aby bylo zajšlěno dodňovdní láo dohody, provozovatel kanalizace bez soahlasu obce nemůže
samostatně wůival souhlasy k připojení.
v současnédobě isme na limilu celkové kaoaciísl síanovenéíouíodohodou a není íed mozne
ukud nedoide k roňíření coy. fuidný dalšísubieh ořiooiií.
b) počet vydaných souhlasů k připojení na veřejnou kanaIizaci od roku 201'l, včetně
konkrétníchčíseIza jednotlivé roky 2O11,2012,2013,2O14,2O15,2O16,2017,2018,

2019,2o2o,2021.
Obec při uýsíavbě kanalizace

gj!g!j!ry!gl!fu!g!g!!

a udělala kanalizační

přípojlql ve veřejném pozemku k íéměř všem síd:lajícímnemovilosíem v ulicích
Lidiclri, Karlovarskó, Okružní,Hdjeclui, Ke Trali a Zahradni.
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Počeílybudovaných přípojek splŇkové kanalizace, do kíerlch lze lypoušlěí, je v obci
k letošnímuroku 105.
Pro ulpočeíEO se u objeldů k bydlení nósobí počeípřípojek s předpoklddaným
pňměnrlm počlem osob (ažilatelů)k jedné přípojce.

I05x2,5=263EO

V obci ješíězbýuó tlodělal dalšíčtísísplaškovékanalizace v ulici Y Zahródlróch
s počíempřibližně 30 přípojek splaškovékanalizpce. Na stavbu již bylo vydóno ÚR.

Dók je rydaný souhlas pro připojení:
íréninkovéhokejové haly s počíem50EO s Cj.: OP-OUPa-2I8/20I9 ze dne 20.7.2019

hal Q1 a Q2 ,,Logistického parku Pavlov* až tlo I50Eo, Č1., or-oÚro-80/2017 ze
dne 27.2.2017

S těmito, již dříVe plánovanými stavbami, je nutno počítat.
c) poskytnutí veškených dokumentů, na zák|adě ktených rozhodoval povinný subjekt o
kapacitních možnostech veřejné kanaIizace při rozhodování o (ne)udělení souhlasu k
připojení na veřejnou kanalizaci (tj. dokumenty obsahující údaje o kapacitě kanalizace v
jednotlivých letech),
Y příIoze:

Dohoda
próvech

připojení provozně souvisejícíchkanalizací ruzdíhých vlastníkůa o jejich vzójemných
a povinnostech z roku 2018.
o

d) poskytnutí sm|ouvy mezi obcí Pavlov a provozovatelem veřejné kana|izace,
V příIoze.

Je nám líto, že Vám nemůžeme sdělit příznivějšíinformace.

za obec pavlov:
Josef Kozel

starosta obce

Josef
Kozel
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