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Systém domovních čistíren odpadních vod v obci Lubník 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
zastupitelstvo obce uvažuje o způsobu odkanalizování obce systémem domovních čistíren odpadních 
vod. Jelikož se jedná o téma, která se dotýká všech občanů Lubníka, předkládáme Vám touto formou 
několik základních informací a zároveň bych Vás chtěl pozvat na veřejné setkání k tomuto tématu, 
které proběhne  
 

v pátek 24. března 2023 od 17:00 hodin v prostorách společenského sálu. 
 
Na setkání vystoupí projektant Ing. Zedníček a pan Jiskra, starosta obce Starkoč, kde uvedený systém 
již několik let provozují.  
 
 
Proč to řešíme? 
 

Česká republika se zavázala do roku 2030 zajistit odkanalizování všech obydlí na svém území. Vodní 
zákon jasně stanovuje, že za likvidaci odpadních vod zodpovídá každý občan, respektive vlastník 
nemovitosti, kde odpadní vody vznikají. Úlohou obce je pomoci svým občanům tuto zákonnou 
povinnost systémově plnit. Platná legislativa umožňuje pouze tři způsoby likvidace odpadních vod, a 
to v následujícím pořadí: první možností je napojení na kanalizační síť k tomu určenou, pokud je tato 
v místě k dispozici, druhou následnou možností je čištění odpadních vod v místě v domovní čistírně 
odpadních vod a třetí, až poslední možností (pouze pokud výše uvedené dvě možnosti nejsou technicky 
možné) je jímání do jímek s certifikátem o nepropustnosti a následné pravidelné vyvážení odpadu do 
centrálních čistíren odpadních vod (vyvážení na pole již není možné). Všechna ostatní řešení jsou 
nezákonná (přímé vyústění do vodního toku, žumpy s přepadem do trativodu nebo vodního toku a 
podobně). 
 
Proč domovní čistírny? 
 

Jedná se o ekonomicky přijatelnější variantu, a to jak pro obec, tak pro občany. Dle studie 
odkanalizování obce jsou náklady v případě centrálního řešení ve výši 50-70 mil. Kč při cenové úrovni 
z roku 2021 a i při využití všech možných dotačních titulů by podíl obce nebyl nižší než 18-25 mil. Kč. 
Zvolený systém domovních čistíren lze pořídit za odhadovanou cenu cca 200 tis. Kč na jednu čistírnu, 
přičemž aktuálně je poskytována dotace Státním fondem životního prostředí ve výši 150 tis. Kč na 
jednu čistírnu s kapacitou do 15 osob, eventuálně 300 tis. Kč na jednu čistírnu s kapacitou 16-50 osob. 
V případě zapojení téměř celé obce by se náklady mohly pohybovat kolem 16 mil. Kč s dotaci cca 12 
mil. Kč. Rovněž i provozní náklady je možno očekávat nižší než v případě centrální kanalizace. 
 
Budu něco platit a mám povinnost se do projektu zapojit? 
 

Státní fond životního prostředí doporučuje spoluúčast občanů, kterou naše obec stanovila ve výši 20 
tis. Kč na jednu čistírnu. Polovina spoluúčasti bude splatná po získání dotace a druhá po dokončení 
projektu. Po spuštění systému občan hradí náklady na provoz čistírny. Pro jeho realizaci je podmínkou, 
aby se k němu připojilo minimálně 30 % obyvatel z řešeného území. Na rozdíl od centrální kanalizace, 



kde má každý vlastník povinnost se napojit, u systému domovních čistíren je to dobrovolné. Je třeba si 
však uvědomit, že dokončením projektu obec splní svou zákonnou povinnost poskytnout občanům 
systémové řešení likvidace odpadních vod a žádné další kolo se již připravovat nebude. Kdo se do 
projektu nyní nezapojí, bude muset čištění odpadních vod řešit sám individuálně. Je nutné také 
zdůraznit, že je možné z projektu vystoupit před započetím stavebních prací. Nicméně, první polovina 
spoluúčasti se nebude vracet (případně částečně) a poslouží k úhradě projekčních prací. Po podání 
žádosti o dotaci je možné se do projektu přidat jen na uvolněné místo jako náhradník.    
 
 
Doufám, že na základě těchto prvotních informací zvážíte svou účast na společném připravovaném 
setkání, kde k dané problematice zazní mnohem více – od pana Ing. Zedníčka zejména, co se týče fáze 
přípravy projektové dokumentace a potřebné součinnosti majitele nemovitosti a od pana starosty 
Jiskry potom zejména zkušenosti při realizaci projektu a s jeho několika letým fungováním.  
 

Pokud bude mezi občany dostatečný zájem, předpokládáme v letošním roce zpracování všech nutných 
podkladů k žádosti o dotaci a po jejím získání by následovala v příštím roce příprava projektové 
dokumentace pro stavební povolení a pro výběrové řízení. Fyzická realizace projektu by započala 
patrně nejdříve v roce 2025.     

 

    S pozdravem  

 
        Mgr. Martin P. Totušek  
            starosta obce 


