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Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Obec Račice obdržela od firmy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Investiční záměr na
odkanalizování obce Račice, který zastupitelé usnesením č. 6 ze dne 06.06.2019 vzali na
vědomí.
Usnesením č. 4 ze dne 12.12.2019 zastupitelstvo obce schválilo vstup do dobrovolného
sdružení obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) se sídlem
Studentská 328/64, Karlovy Vary. V souladu s článkem III. Stanov VSOZČ vložení
vodovodu v majetku obce do správy a hospodaření Vodohospodářskému sdružení obcí
západních Čech ihned poté, co ho obec Račice obdrží od VSORu.
Ve stanovách VSORu je: Každý člen může ze sdružení vystoupit, a to vždy k 31. 12.
příslušného kalendářního roku. Své rozhodnutí, musí člen sdružení oznámit nejpozději devět
měsíců před datem vystoupení, nejpozději do 30. 03. příslušného kalendářního roku, na jehož
konci hodlá své členství ukončit. Majetkové vypořádání vystupujícího člena je provedeno ke
dni ukončení členství. Vystupující člen přebírá od sdružení svůj vložený majetek
a podstoupená práva ke dni ukončení členství. Ke stejnému dni přebírá veškerá práva
a povinnosti vyplývající z tohoto majetku.
Usnesením č. 5 ze dne 12. 12. 2019 schválilo ZO vystoupení obce Račice
z Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka.
Od 1.7.2020 je Obec Račice členem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

K 01.01.2021 se stala provozovatelem vodovodu firma Vodakva Karlovy Vary. V prosinci
proběhla schůzka, převzali jsme od firmy Ravos dokumentaci k vodovodu, kterou jsme
obratem předali zástupcům firmy Vodakva, na začátku ledna byl vodovod předán fyzicky
k provozu firmě Vodakva. Nyní by se postupně měly uzavírat smlouvy mezi firmou Vodakva
a občany na dodávku vody.
1) V jaké fázi je projekt plánované čističky odpadních vod?
Projekt plánované kanalizace a čističky odpadních vod je ve fázi přepracování projektu, který
byl součástí velkého projektu Kanalizace a voda Křivoklátsko do projektu tlakové kanalizace.
Více informací by pro nás měl zástupce firmy Vodakva Karlovy Vary. K tomu je potřeba
domluvit schůzku, což je otázka časově delší, než zákonem stanovený čas na odpověď dle
zákona 106/1999 Sb.
Projekt kanalizace není projektem obce Račice, ale přímo výše uvedené firmy. Obec Račice
se postupnými kroky stává součástí. A nyní jsme ve fázi změny provozovatele, který postupně
vychytává nedostatky původního vodovodu, který zatím neprocházel žádnou rekonstrukcí.
Každopádně úplně první a základní krok udělala obec tím, že našla vhodný pozemek a zanesla
ho do územního plánu, který byl vydán 10.09.2010. Dále obec poskytla kontakty na
projektanty původního projektu.
2) Podnikají se již kroky k její realizaci?
V současné době není hotový projekt, tudíž ani dotace, nemůžeme se bavit ani o realizaci.
Sama obec nerozhoduje o dotaci, ani o realizaci. Stali jsme se součástí svazku obcí, kde každý
zástupce členské obce má právo rozhodování. Vzhledem k tomu, že obec nemá dostatek
finančních prostředků a v dnešní době ani mít nebude, nebudeme investoři, nebudeme
realizační ani spravující firmou, jsme jen iniciátoři stavby.
3) Jak zní vyjádření Ministerstva životního prostředí a Povodí Vltavy k danému
projektu?
Není projekt, nejsou tudíž ani vyjádření.
4) Jakým způsobem informujete nebo zapojujete občany, kterých se výstavba
bezprostředně dotýká, do debaty o realizaci projektu ČOV?
Od prvních kroků se vše řeší na zasedání zastupitelstva. Možnost zapojit se do debaty je na
zasedání prakticky neomezené.
S pozdravem

Bc. Pavlína Plimlová, MBA, MA
starostka Obce Račice

