
Zápis z veřejného projednání – příprava kanalizace Čekyně 

 

Přerov 9. 11. 2016 od 16 hodin v sokolovně 

Přítomni: Občani místní části Čekyně 

 

Projektanti – Ing. Petr Matuška,  Ing. Jarmila Kitzbergerová      

Magistrát města – Jiří Raba, Bc. Lenka Chalupová, Ing. Daniela Novotná 

Předseda výboru místní části Čekyně – Ing. Bohumír Střelec 

 

 

Veřejné projednání zahájila L. Chalupová, která uvedla, že zahájení stavby se předpokládá 

v roce 2018. Dnes mají občané získat základní informace, dnes nejde o individuální jednání 

s jednotlivými vlastníky domů. Mají získat základní informace o trasování jednotlivých stok, 
přítomní se mohou ptát a mít připomínky k trasování kanalizace. 
 

B. Střelec upozornil, že se jedná o projednávání již 3. varianty kanalizace, kterou projednávají 

a doufá, že je to také varianta poslední. Na kanalizaci by měla navazovat rekonstrukce 

komunikací. Uvedl, že bude představena páteřní síť, nebude možné řešit individuální 

požadavky – je tu již celá řada sítí, nelze tedy všechny požadavky zohlednit. A dnes nebudou 

řešeny detaily. Je to kanalizace splašková. 

 

J. Raba sdělil, že získají informace, jak povede kanalizace a jednoho dne je neminou stavební 

práce. V Čekyni plánují 5.200 m kanalizace. Je to oddílná kanalizace, která bude svádět 

splaškové vody budou vedeny do ČOV v severní části Čekyně. Do ČOV bude zaústěn i výtlak 

z Penčic. Kanalizační potrubí je v dimenzi 250, kapacitně tedy pojme i budoucí rozvojové 

plochy. Projektová dokumentace neřeší vybudování nových komunikací a chodníků. 

Kanalizace bude realizována v letech 2018-2019. Projekt počítá, že parametry komunikací a 

chodníků budou uvedeny do původního stavu. Takový je dnešní stav dokumentace, dá se ještě 

upravit. 

V Čekyni mají veškeré sítě, chybí jen ta na provádění nejnáročnější, jelikož se pohybujeme 

v hloubkách 2 – 7 m. Projekt neobsahuje přípojky. Projektová dokumentace bude obsahovat 

pouze odbočení z hlavního řadu, odbočky ke všem objektům ukončené před hranicí nebo na 

hraně soukromých pozemků připojovací šachtou (pokud to tak bude možné). Někde proto 

budou přípojky krátké, do 10 m, ale může být i jinak. Pro napojení bude třeba připravit si 

dokumentaci na realizaci přípojky.  

Termíny nejsou prozatím přesně definovány. Pro zpracování projektové dokumentace je 

termín stanoven do konce 02/2017 včetně vydání územního rozhodnutí. Stavební povolení by 

mělo být vydáno do konce července 2017. Další stupeň dokumentace pro provádění stavby 

bude zajišťovat již provozovatel  a investor stavby – tedy VaK. Finanční krytí se odvíjí od 

Operačního plánu Životní prostředí, kde dotační tituly se poskytují provozovateli 

kanalizačních systémů. Přípojky a zlepšení stavu komunikací nejsou v projektu – to vychází 

z limitů stanovených dotačním titulem (finanční limity).  Předpokládané investiční náklady 

cca 35 mil. Kč, oprava všech místních komunikací a chodníků cca do 20 mil. Kč. 

 

 

Konkrétní trasování stok v celé Čekyni bude představeno na plánu.  

 

P. Matuška sdělil, že stručně představí trasy a dá větší prostor dotazům občanů. Trasy jsou 

zřetelně zřejmé z promítnutého nákresu. Představí také některá zajímavá či problematická 

místa. 



Kanalizace bude začínat v severní části, kde je ČOV a odtud po silnici povede hlavní stoka, 

projde celou obcí až na horní konec. Vzhledem ke konfiguraci terénu bylo možné navrhnout 

kanalizaci bez čerpací stanice.  Do hlavní stoky se budou napojovat boční stoky, což bude 

s ohledem na stávající sítě technický problém, některé uličky budou mít v průběhu realizace 

stavby náročnější dopravní obslužnost. Avšak i to musí být v dalších stupních projektové 

dokumentace. Odkanalizovány tak mají být všechny domy, výjimkou je Borošín, kde je nový 

povrch a všechny sítě. Tam tedy bude řešeno vedením stoky kolem potoka – což ušetří povrch 

této ulice, ale lidé budou mít o něco delší gravitační přípojky (jinak by byly tlakové – pokud 

by byly v komunikaci). V určité části trasy jsou soukromé pozemky, pokud se nepodaří udělat 

s vlastníky dohoda, bude třeba řešit vedení kanalizace jiným způsobem – ale neví jak. Věří, že 

k dohodě dojde.  

 

B. Střelec připomněl, že již v zápisu z místního výboru sdělili, že místní část pozastavila 

veškeré opravy komunikací a chodníků a šetří si peníze, aby se po ukončení výstavby 

kanalizace mohly udělat opravy cest. Proto se v letech 2017 a 2018 nebudou žádné 

komunikace a chodníky rekonstruovat. Nové povrchy budou po ukončení stavby uvedeny do 

původního stavu. 

 

Projektant P. Matuška uvedl, že většina přípojek bude gravitačních, avšak u některých 

zapuštěných domků bude třeba vybudovat přípojky tlakové. 

 

D1 Jak bude vedena páteřní 

komunikace Na Červenici, 

požadovali vedení zahradami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Matuška - původně měli navrženou trasu v ulici, B. 

Střelec jim tlumočil tuto žádost a je tedy vedena 

zahradami gravitačním způsobem. Střelec slíbil, že se 

pokusí dojednat s vlastníky souhlas s vedením stoky, 

neví, zda se to na 100% podařilo. B. Střelec uvedl, že 

prozatím dohoda není. Ulice Na Červenici je do 

poloviny oboustranně zastavena, tudíž do poloviny by se 

musela odkanalizovat v komunikaci, dále je tam zmola, 

která by musela být zasypána a musela by se dobudovat 

cesta – což by navýšilo neúměrně náklady. Toto tedy 

není detailně dořešeno. Na mapě dokumentoval svá 

slova. Bude třeba dořešit s občany.  

Občan uvedl, že tlaková přípojka bude stát cca 100 tis. 

Kč, a to by si měli lidé uvědomit. B. Střelec doplnil, že 

cesta k šachtám (nutná kvůli údržbě) by si vyvolala 

náklady v řádech milionů. Nyní jsou tam stále dvě 

varianty.  

Občan sdělil, že je třeba o tom mluvit, jsou tam 4 

stavební místa. Takže je nutné uvažovat i o tom. J. Raba 

uvedl, že studie umožňuje postavit 4 domy, avšak je to 

urbanistická studie, nikoliv technické řešení. 

 

 

 

P. Matuška  - v Čekyni je 31 soukromých pozemků, které budou, resp. by měly být dotčeny 

stavbou. Po dobu stavebních prací bude pozemek významně zasažen. Potvrdil, že je třeba 

realizovat cestu Na Červenici a je to stále otevřené. Při projednávání souhlasu s právem 

provést stavbu bude s vlastníky jednáno.  

 



B. Střelec doplnil, že město vybuduje páteřní kanalizační síť, nemůže je nutit, aby se napojili, 

ale oni  

a) Buď se napojí na novou kanalizaci 

b) Mají vlastní ČOV 

c) Budou muset přebudovat septiky na žumpy a likvidovat předepsaným způsobem, 

podléhá kontrole 

 

 

D2 Jak to bude vypadat K Rybníčku a 

Vinohrádky  

J. Kitzbergerová   sdělila, že je tam stoka vedoucí 

z krajské komunikace ulicí K Rybníčku a Na Podlesí 

a potom asi na začátku odbočuje další stoka nahoru 

do ulice Vinohrádky a končí u nové zástavby, 

navržené stoky povedou v cestě 

D3 Zda se bude muset rozdělovat 

splašková a dešťová kanalizace.  

B. Střelec – ano, bude vybudována nová splašková 

kanalizace, dešťové vody budou sváděny do stávající 

kanalizace, svody dešťové budou muset být 

přepojeny. 

D4 Jak to bude s přípojkami, bude 

dokumentace? 

P. Matuška - jakmile bude určeno, v jakém režimu 

budou projektovány a povolovány přípojky, vše se 

lidé dozví, se všemi vlastníky se bude jednat. Zatím 

není jasné, jak se budou projekty na přípojky řešit. 

D5 Pod rybníčkem, bezejmenná ulička  

- není tam zakreslena nová 

kanalizace 

P. Matuška - je tam vodovod, telefonní kabel, 

plynovod – berou jako podnět a pokusí se dořešit 

D6 Vyhodnotil někdo stav stávající 

kanalizace, obzvlášť její hloubku a 

umístění v zástavbě. Na Červenici je 

kanalizace z roku cca 1980, 

budovaná v akci Z, mělce uložená, 

vpustěmi voda neteče. Má obavu, 

zda je dostatečně kapacitní. 

J. Raba – stávající dešťovou provozuje VaK, má 

pasportizaci, provozuje ji a udržuje. V rámci 

výstavby nelze zajišťovat obnovu a údržbu, to by 

nebylo možné z dotačního titulu realizovat.  

B. Střelec doplnil, že VaK by si měl udělat 

monitoring, zda bude stávající schopna převádět 

dešťové vody. 

D7 Zda bude mít vybudování kanalizace 

vliv na stočné 

B. Střelec – ano, bude. Budou napojeni na ČOV, lze 

očekávat, že kubík vody bude cca 70 korun za vodné 

a stočné. Upozornil, že budou platit i pokud nebudou 

napojeni na vodovod (provozovatel má vzorec pro 

výpočet v takových případech – jedná se o věcně 

usměrňované ceny). 

D8 Bude se budovat kanalizace i v 

úseku mezi Čekyní a Penčicemi, 

chatová oblast 

P. Matuška - v současné době mají 2 varianty 

(modře a fialově vyznačené) – na základě 

majetkoprávních a technických důvodů výtlačné 

potrubí povede po hlavní cestě, tato lokalita nebude 

odkanalizována.  

D9 Občan okomentoval dřívější sdělení, 

že město nemůže nutit občany, 

uvedl, že město může nutit ze 

zákona občany k připojení. 

B. Střelec – to je výkon státní správy, nemůže za 

odbor ŽP hovořit. Pokud mají lidé platné povolení,  

tak dle jeho názoru po dobu platnosti rozhodnutí 

nebudou občané nuceni. Navíc pro obyvatele by to 

mělo být výhodné.  

D10 Vedení kanalizace Selskou ulicí P. Matuška - platí totéž, co o ostatních ulicích, 

kanalizace vede v komunikaci. Při návrhu musí 

respektovat stávající položené sítě. 



D11 Vedení kanalizace ulicí Zámecká P. Matuška - v komunikaci. Bude se otáčet na ulici 

Jabloňovou, jsou tam rodinné domky, kde bude 

trochu problematické napojení – budou se asi muset 

napojit tlakově na Zámeckou ulici. Ještě není 

dořešeno. 

D12 Ulice Pod Borošínem, je tam potok. 

Zda bude místy zatrubněn. Mají 

obavu, aby břeh neujel. 

P. Matuška – je to jedno z nejproblematičtějších 

míst, rozkopat ulici Borošín nechce ani zadavatel, 

ani projektant. Jediná možnost je vedení spodem 

v úzkých parcelách na břehu potoka. Potok nebude 

zatrubněn, kanalizace by se tam měla vlézt.  

J. Kitzbergerová    – potok je ve správě Povodí, 

podle jejich požadavků budou zanesena do projektu 

a prováděna případná zpevnění. V některých místech 

jsou plánovány přeložky sítí. 

D13 Hloubka kanalizace P. Matuška – nelze říct obecně, od 2 m, výjimečně 

hlubší než 3 metry. 

D14 Budova TJ a sportoviště, žumpa není 

možná, protože využívá více 

subjektů, kanalizace není plánována 

B. Střelec – tohle dneska řešili. Žumpa je řešením. 

Dnes tam nevede páteřní síť, jedině by se museli 

napojit pod zahrádkami, jak je Borošín. 

Na problém upozornil projektantku – není dořešeno 

D15 Ulice Jabloňová – původně bylo 

plánováno, že kanalizace povede 

spodem, dnes je v hlavní ulici, 

většina lidí má septiky svedeny dolů 

– problém s přípojkami. 

B. Střelec – to je pravda, ale nejen v jejich ulici. 

Prozatím to je tak, jak tazatel uvedl. Šachty budou 

umístěny tak, aby se po poklopech nejezdilo. 

Revizní šachty budou po 50 metrech na přípojkách 

v chodníku.  

D16 Proč není varianta Jabloňová 

spodem kolem hřiště 

J. Kitzbergerová   - k hřišti vede úzká komunikace se 

všemi sítěmi, je tam zatrubněný potok, takže ani 

s přeložkou se tam kanalizace nevejde.  

Na dotaz, zda tedy celá Jabloňová ulice bude mít 

přípojky -  přetlaky nahoru, B.Střelec odpověděl, že 

nikoliv, jen v některých místech. Tazatel zrovna 

bude mít gravitační kanalizaci.  

Na další dotaz, zda jak to budou dělat, zda budou 

muset podkopat domy, aby se napojili, B.Střelec 

řekl, že pokud by se všichni domluvili, mohlo by být 

vedeno přes jejich pozemky a tím by napojení bylo 

jednodušší. S ohledem na to, že nebudou schopni se 

domluvit, považuje toto řešení za nereálné.  

D17 Borošín – 3 domy, tam se dělala 

kanalizace, bude možné ji využít? 

P. Matuška – bude využita a napojena, buď bude 

využit suchovod nebo se budou moci napojit na 

větev ke Lhotce, bude se řešit v rámci přípojek. 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 


