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Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

ukládá Radě města Přerova zajistit projektovou přípravu na investiční akci Vybudování oddílné 
kanalizace a ČOV v místní části Přerova VII Čekyně a oddílné kanalizace v místní části Přerova XII 
Penčice včetně propojení na ČOV v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, včetně vydání příslušných rozhodnutí. Dokumentace budou zpracovány v 
souladu s požadavky dotačních podmínek OPŽP.

Důvodová zpráva:

Dlouhodobým záměrem města, který je zakotven i ve Strategickém plánu statutárního města Přerova, 
je vybudování chybějící infrastruktury pro odvádění odpadních vod místních částech Přerova (Čekyně, 
Penčice, Lýsky). 
V průběhu ledna a února t. r. proběhla jednání vedení města a pracovníků magistrátu se zástupci VaK 
Přerov a.s. ohledně záměru odkanalizování místních částí Čekyně a Penčic a to vč. vybudování 
čistírny odpadních vod (dále ČOV) v Čekyni. Na realizaci této rozsáhlé investiční akce by bylo možné 
požádat o finanční podporu v rámci OPŽP.
Ze závěrů těchto jednání vyplynulo, že projektovou přípravu až do fáze stavebního povolení zajistí 
město Přerov z finančních prostředků města. Žadatelem o dotaci, investorem, vlastníkem a následně 
provozovatelem vybudované kanalizace vč. ČOV bude VaK Přerov a.s.
Dne 18.2.2016 proběhla konzultace záměru odkanalizování Čekyně a Penčic u poskytovatele dotace 
na SFŽP. Z tohoto jednání vyplynulo, že:
- žadatelem o dotaci musí být majoritní vlastník stávající vodohospodářské infrastruktury v celé
aglomeraci, tj. VaK Přerov a.s., 
- projektovou přípravu může provést město až po fázi vydání stavebního povolení. 



Dokumentaci pro provedení stavby a následně výběr zhotovitele stavby musí provést VaK a.s.,
- návrh řešení musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.
- dotační titul podporuje vybudování pouze oddílné kanalizace (dešťová, splašková),
- způsobilými výdaji pro dotaci jsou náklady na opravu komunikací jen v šířce nezbytné pro
samotnou výstavbu a pro uvedení komunikace do původního stavu. Uznatelné jsou i vyvolané
přeložky inž. sítí,
- limitní částka rozpočtových investičních nákladů na jednoho ekvivalentního obyvatele je max
90.000,00 Kč / 1 EO (bez nákladů na ČOV). Jedná se o tvrdé kritérium, jakmile rozpočtované
náklady překročí tuto částku, bude žádost o dotaci vyřazena,
- ČOV v Čekyni musí splňovat emisní limity dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (do 31.12.2015 
pod č.61/2003 Sb.), o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, tedy stejné jako pro ČOV celé aglomerace – podstatně přísnější než dříve u 
menších ČOV,
- ekonomický a ekologický přínos projektu – bude vycházet z počtu trvale žijících obyvatel 
např. i rekreační objekty. Kapacitu ČOV je doporučeno nenadhodnocovat, na konci projektu 
se bude vyhodnocovat skutečně využitá kapacita ČOV,
- pozemek pod ČOV musí být ve vlastnictví VaKu nebo jeho právo stavby na předmětném 
pozemku musí být smluvně ošetřeno,
- přípojky k objektům mohou být způsobilými výdaji, ale budou se na ně vztahovat všechny
podmínky dotačního titulu (např. vlastnictví, udržitelnost…). Náklady na přípojky ale 
představují navýšení investičních nákladů ve vztahu k finančnímu limitu stanovenému dotací,
- už při projektové přípravě nutno ošetřit majetkové vztahy – smlouvy o věcných břemenech
(služebnostech) na pozemky, investor stavby pak přípojky po dobu udržitelnosti musí mít ve
vlastnictví.

Ve vztahu k vybavenosti technickou infrastrukturou v obou místních částech je nutno sdělit, že je zde 
již vybudován vodovod, plynovodní středotlaké rozvody, místní části jsou zasíťovány vzdušným i 
podzemním vedením NN a metalickými rozvody sdělovacích sítí. 
V neposlední řadě je v místních částech vedena jednotná kanalizační síť, zajišťující odvod 
povrchových a odpadních vod. Vlastníkem stávající kanalizace je město Přerov, provozovatelem je na 
základě smlouvy VaK Přerov a.s. Za odvádění přečištěných vod vybírá VaK Přerov a.s. „symbolické“ 
stočné, které pak na základě smlouvy vrací městu. Provoz kanalizací je povolen rozhodnutím 
Odborem stavebního úřadu a životního prostředí oddělením vodního hospodářství pro jednotlivé 
místní části. Povolení k nakládání s povrchovými vodami a k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových – vodního toku Olešnice jsou vydána s platností do 31.12.2018. Účastník řízení v těchto 
rozhodnutích, Povodí Moravy, s.p., ve svém stanovisku ze dne 16.11.2015 upozorňuje na nutnost 
bezodkladného vypracování dokumentací kanalizací s odvedením odpadních vod a ČOV. 
Projektová dokumentace bude zpracována jako nová dokumentace pro novou oddílnou kanalizaci pro 
odvedení splaškových vod na ČOV, stávající kanalizační systém bude sloužit pro odvedení dešťových 
– povrchových vod do současných vodotečí. Zároveň navrhujeme, aby součástí nové splaškové 
kanalizace byly i přípojky k objektům ukončené na hranicích pozemků města připojovací šachtou. 
K návrhu tohoto řešení požádal odbor PRI o vyjádření poskytovatele dotace. Dne 3.3.2016 bylo ze 
SFŽP, odboru ochrany vod, zasláno toto vyjádření:
1) Stále platí, že žadatelem musí být hlavní vlastník VH infrastruktury, předpokládám, že se stále 
jedná o VaK Přerov. Co se týká provozování, pokud by se i třeba i jen malá část té stávající kanalizace 
stala součástí nově budovaného díla, bylo by třeba, aby podmínky provozování na tuto původní část 
byly v souladu s podmínkami OPŽP.
2) Věcná realizace – Pokud se původní kanalizace stane dešťovou, pak je možné požádat na realizaci 
splaškové kanalizace a ČOV z OPŽP. Zde jen připomínám, že s ohledem že se tato malá ČOV bude 
nacházet v aglomeraci Přerov, musí splňovat limity na vypouštění, jako celá aglomerace, což vyplývá 
z nařízení vlády č. 61/2003 v aktual. znění. V okamžiku, kdy bude stávající kanalizace
převedena na dešťovou, nás provozně nezajímá.

Projekční práce a nový systém odkanalizování bude technicky řešen tak, aby částka rozpočtových 
investičních nákladů na jednoho ekvivalentního obyvatele nedosáhla limitních hodnot stanovených 



dotačním titulem (90.000 Kč/EO). 
Projektová dokumentace bude vypracována ve fázích pro vydání územního rozhodnutí a následně pro 
vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti. Součinnost místních výborů bude v těchto 
případech nezbytná. Následnou dokumentaci pro provedení stavby, případně realizační dokumentaci 
bude zajišťovat provozovatel kanalizace, Vak Přerov a.s.
Odbor PRI, úsek přípravy a realizace investic na základě dostupných podkladů provedl propočet a 
vyhodnotil předpokládané technické parametry investiční akce:

1. Kanalizace Čekyně1,2,3
- počet ekvivalentních osob (EO) 840
- délka nové kanalizační sítě (oddílná splašková) 4.940 m
- počet přípojek 202 ks
- délka přípojek cca 1.200 m

2. ČOV Čekyně3
- počet EO 500 – 2.000
- Technologie čištění – aktivovaný kal ve dvou SBR reaktorech, respektuje limity nařízení vlády č.
61/2003 Sb.
- umístění – p.č. 1144 a 1158 v k.ú. Čekyně (vlastník statutární město Přerov)
3. Kanalizace Penčice1,2,3
- počet EO 310
- délka nové kanalizační sítě (oddílná splašková) 2.990 m
- počet přípojek 115 ks
- délka přípojek 480 m

4. Výtlak Penčice – Čekyně2 
- čerpací stanice
- délka výtlaku 2.990 m

Předpokládané investiční náklady2:
1. Čekyně
ČOV - technologie 6.000.000 Kč
- stavební 6.000.000 Kč
Kanalizace oddílná 34.000.000 Kč 

2. Penčice
Čerpací stanice - technologie 500.000 Kč
- stavební 500.000 Kč
Výtlak 4.000.000 Kč 
Kanalizace oddílná (1/2 tlaková) 14.550.000 Kč

Předpokládané investiční náklady celkem 65.550.000 Kč

V pořizovacích nákladech nejsou kalkulovány náklady na plošnou opravu celých dotčených 
komunikací, které se pohybují řádově v desítkách mil. Kč. 

Předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace4:

1. Čekyně
Vstupní podklady 90 410 Kč
Dokumentace pro ÚŘ 565 063 Kč
Dokumentace pro SP 655 473 Kč
Celkem 1 310 945 Kč



2. ČOV
Vstupní podklady 31 698 Kč
Dokumentace pro ÚŘ 169 056 Kč
Dokumentace pro SP 264 150 Kč
Celkem 469 904 Kč

3. Penčice
Vstupní podklady 48 520 Kč
Dokumentace pro ÚŘ 303 250 Kč
Dokumentace pro SP 351 770 Kč
Celkem 703 540 Kč

4. Celkem předpokládané projekční náklady:

bez DPH 2 484 389 Kč 
s DPH 3 003 110 Kč 

1. GIS města Přerov
2. Technicko-ekonomické posouzení likvidace odpadních vod v Čekyni a Penčicích, únor 2015, 
ing. Karel Hübl
3. Projekt pro územní řízení kanalizace a ČOV Čekyně, leden 2018, Medmes spol. s r.o. Hranice
4. Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a IČ Unika 2012


