Podmínky poskytnutí dotace
1. Výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví
domu, kde má být oprava prováděna.
2. U vlastníků domu - právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence,
tato podmínka neplatí pro obce.
3. V případě, že žadatelem je společenství vlastníků
jednotek nebo bytové družstvo, usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek nebo
členské schůze bytového družstva o souhlasu
s provedením opravy.
4. Originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí být starší
než deset měsíců.
5. Technické řešení zpracované oprávněnou osobou
zahrnující:
a) Rozsah a technologický postup oprav
b) Předběžný položkový rozpočet, ve kterém
jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace podle tohoto podprogramu
6. Prohlášení žadatele o bezdlužnosti
7. Další doklady požadované správcem programu
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Podpora oprav domovních olověných
rozvodů

Podle posledních průzkumů má ještě 5% domů
v České republice právě olověné rozvody. Proto
ministerstvo pro místní rozvoj již od roku 2005 poskytuje dotace na jejich výměnu.

Cíl programu
Cílem podprogramu „Podpora oprav domovních
olověných rozvodů“ je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím
se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Tento
požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských
společenství v oblasti životního prostředí, které se
týkají obsahu olova v pitné vodě.

Výše dotace
Dotace se poskytuje na výměnu olověných rozvodů
vody v celém domě, a to nejvýše částkou 20 000 Kč
na jeden byt v domě.

Kdo může o dotaci žádat?
Pitná voda může být teoreticky znečištěna kdekoli
na své cestě od zdroje ke spotřebiteli. Znečištění
zdroje pitné vody olovem je velice vzácné. Nejčastěji tedy dochází k znečištění pitné vody olovem
ve starých vnitřních olověných rozvodech. Tyto rozvody byly hojně zaváděny především v 19. století,
během první poloviny 20. století se pro vodovodní
rozvody začaly používat jiné materiály.

Proč je olovo škodlivé?
Olovo se po vniknutí do organismu kumuluje především v kostech, játrech ledvinách a v krvi a obtížně se z těla dostává. Dlouhodobý příjem olova,
i když v malých dávkách může vést k poškození
nervové tkáně, a to především u nenarozených
a malých dětí. To se projevuje zpomalením duševního vývoje, snížením IQ, dyslexií, poruchami koncentrace a jinými poruchami chování, dále olovo
také zvyšuje krevní tlak.

Vlastník nebo spoluvlastník domu (fyzická i právnická osoba) s olověnými rozvody vody nebo společenství vlastníků jednotek, vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými
rozvody, ve kterém společenství vlastníků jednotek
ještě nevzniklo.
Dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady
na opravu; opravou je pouze výměna olověných
domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné
rozvody, spočívající zejména v bouracích pracích
souvisejících s demontáží stávajících vodovodních
rozvodů, v demontáži stávajících vodovodních rozvodů, ve vysekání drážek, v rozvodu zaizolovaných
nových vodovodních rozvodů, v montáži vnitřních
závitů a bytových uzávěrů vody, v zazdívkách, včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku suti.
Dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen,
dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.

Podmínky poskytnutí dotace
> Žadatel musí zažádat o dotaci na
Ministerstvu pro místní rozvoj.
> V domě, kde jsou olověné rozvody, bylo
zjištěno vyšší množství olova než 10mg/l
olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě
provede autorizovaná nebo akreditovaná
laboratoř.
> Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické
řešení zahrnuje rozsah a technologický
postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky
splňující podmínky poskytnutí dotace.
> Žadatel provede výměnu všech olověných
rozvodů v celém domě.
> Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí
dotace, který je uveřejněn na webových
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
www.mmr.cz

