Dobrý den,
chci Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., požádat o poskytnutí informací týkajících se
Městyse Pavlíkov.
Zajímá mě:
1. Kolik domů v Pavlíkově, určených k trvalému bydlení nebo rekreaci, je připojeno na
obecní kanalizaci?
2. Jaká částka byla od roku 2000 do 2022 vynaložena na výstavbu kanalizace a ČOV? A to z
rozpočtu městyse nebo z různých dotací?
3. Jaká částka se každý rok, od roku 2000 do 2022, vynaložila z rozpočtu městyse na provoz
ČOV a kanalizace, např. na odvádění a čištění odp. vod nebo na nakládání s kaly?
Evidentně jsem špatně formuloval otázku č. 3., protože vím, že kanalizaci a ČOV provozuje
RAVOS.
Zeptám se tedy jinak.
Prostředky uvedené u položky rozpočtu „Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
kaly", se používají přesně na co? Tahle položka nesouvisí s kanalizací a ČOV v Pavlíkově?
A pokud souvisí, kolik prostředků se z rozpočtu na "Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly" vynaložilo od roku 2000 do roku 2022?
Odpověď:
Dobrý den, na základě Vaší žádosti ze dne 9.9.2022 dle zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme:




Ad.1 v Pavlíkově je připojeno na kanalizační síť celkem 231 nemovitostí dle
informace od VSOR.
Ad.2 Částka vynaložena na výstavbu kanalizace a ČOV v Pavlíkově od roku 2005 do
roku 2022 včetně dotací v částce 34 721 430,-Kč.
Ad.3 Nejsme provozovateli kanalizace ani ČOV v Pavlíkově.

Dobrý den, co se týká Vaší upřesněné otázky:
Paragraf 2321 "Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly" (není to položka) a patří
sem i dešťová kanalizace včetně příslušenství.
Pod tímto § jsou položky:
5139 (nákup materiálu) 20 000,- Kč vyčerpáno 159,- Kč (nákup betonové směsy oprava
kanálu Skřivaň)
5169 (nákup ostatních služeb) 20 000,- Kč vyčerpáno 16 962,- Kč (čištění kanalizace
Panelka Pavlíkov)
5493 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) 150 000,- Kč vyčerpáno 25 000,(příspěvek domácí čističky odpad. vod)
6121 (stavby) 150 000,- Kč vyčerpáno 0,- Kč (PD Zabránský rybník Pavlíkov, PD mokřadní
nádrž Fotbal Park)
S pozdravem
Miroslav Macák
starosta městyse Pavlíkov

