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. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ CESKÉ REPUBLIKY

.~. Ing.RadkaBucilová- . , reditelka
odbor Fondu soudržnosti

V Praze dne 11. dubna 2007
C.j.: 1431112007-24

Vec: Informace o charakteru provozování vodovodu a kanalizací

Vážení zástupci vlastníku a provozovatelu vodovodu a kanalizacÍ,

dovolte, abychom se na Vás obrátili s žádostí o poskytnutí nekterých informací

týkajících se charakteristik provozování vodohospodárského majetku ve Vaší pusobnosti.

Strukturované údaje, které bychom rádi získali v rámci tohoto dotazníkové šetrení, budou

použity pro prípravu podkladu pro jednání Vlády CR a predevším následne pro další

vyjednávání CR s Evropskou komisí ohledne podmínek schvalování dotací pro

vodohospodárské projekty ve financním období 2007-2013. Cílem prípravy techto podkladu o

aktuálním stavu smluvního zajištení provozování komunální vodohospodárské infrastruktury

je získat prurezové informace charakterizující sektor vodního hospodárství jako celek. Jsme si

vedomi toho, že nekteré z požadovaných údaju jste již v minulosti poskytovali, napríklad pro

tvorbu dokumentu PRVKÚK, pro aktualizaci Strategie financování implementace smernice

91127l/EHS apod., prípadne byly tyto informace soucástí podkladu k Vaší žádosti pro získání

dotace z fondu EU v minulém období. Presto Vás žádáme o to, abyste požadované údaje

poskytli i tentokrát. Pokracující jednání s Evropskou komisí totiž ukazují, že názor Komise na

podporu sektoru verejných služeb se neustále vyvíjí, a je tedy v zájmu Ceské republiky mít

k dispozici aktuální a pokud možno úplné a presné podklady k této problematice tak, aby bylo

možné úcinne hájit zájmy státu v této oblasti.

Cílem tohoto konkrétního operativního šetrení je tedy vypracování prehledu o charakteru

právního zajištení provozování za celou Ceskou republiku a to s durazem a v návaznosti na



aktualizovaný seznam aglomerací, který popisuje rozsah závazku Ceské republiky

vyplývajících z prechodného období pro naplnení požadavku smernice 91/271/EHS do konce

roku 201O.Proto Vás MMR v soucinnosti s MZe a s podporou profesního sdružení SOVAK

žádá o charakteristiku provozování pouze ve vztahu k tem aglomeracím, které jsou

identifikovány v uvedeném Seznamu (dle Konkrétní seznam aglomerací CR z Usnesení vlády

CR c.139l ze dne 6.cervence 2006 k Aktualizaci strategie financování implementace

smernice Rady c.91/271/EHS o cištení mestských odpadních vod (dále jen "Seznam")).

Rádi bychom Vás v této souvislosti ubezpecili, že Vámi poskytnuté údaje budou použity

výhradne pro zpracování techto prurezových informací, konkrétní jmenovitá data nebudou

poskytnuta dalším osobám mimo okruh jejich projednávání a nebudou zverejnována bez

Vašeho predchozího písemného souhlasu. Zároven Vám však pro Vaši informaci a prípadnou

potrebu zašleme výsledný souhrnný dokument, který vznikne na jejich základe.

Administrací této cinnosti, zpracováním shromáždených údaju a vypracováním souhrnné

zprávy pro MMR byla poverena firma MOTT MACDONALD Praha spol. s r.o., která je

povinna dodržet výše uvedený závazek. Dekujeme všem za aktivní prístup v této veci.

Prosím, postupujte podle pokynu obsažených v priloženém souboru, prípadné dotazy smerujte

na jan.myl@mottmac.cz .

Veríme, že požadované údaje budete moci poskytnout v co nejkratší dobe nejpozdeji však

v termínu do 30.dubna 2007 a prispejete tak ke zdárnému prubehu schválení podmínek

nezbytných pro cerpání dotací predevším v rámci Operacního programu Životní prostredí pro

obdobílet 2007- 2013.

Seznam a priložený dotazník JSou k dispozici také na elektronické adrese

http://www.strukturalni-fondy.cz/fs/akce.

Dekuji za spolupráci.

S pozdravem (Ak~


