
Zápis z veřejného projednání – příprava kanalizace Penčice 

 

Přerov 8. 11. 2016 od 16 hodin v restauraci U kapličky 

Přítomni: Občani místní části Penčice 

 

Projektanti – Ing. Petr Matuška,  Ing. Jarmila Kitzbergerová      

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

Novotná 

Předsedkyně výboru místní části Penčice – Ludmila Štefanová 

 

 

Veřejné projednání zahájila předsedkyně místního výboru L. Štefanová, která citovala 

z tiskové zprávy vydané městem. I. Pinkasová upřesnila, že 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. Dnes mají občané získat základní 

informace.. 

 

J. Raba sdělil, že od projektantů získají informace, jak povede kanalizace, je to kanalizace 

oddílná splašková. 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.  

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. Je potřeba si uvědomit, že budování kanalizace představuje 

značný zásah do komfortu bydlení, je to nejsložitější síť, která se v Penčicích buduje až na 

konec, cpž je v zasíťovaném území vždy problematické.  

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).   

 

D1 Kanalizace je pouze na splašky? 

 

J. Raba - ano, jen na splašky, dešťová voda bude 

sváděna do stávající kanalizace. 

 

Konkrétní trasování stok v celé Čekyni bude představeno na plánu.  

 

Projektant P. Matuška poskytl informace k přípravě splaškové kanalizace, hrubé návrhy 

projednávají s jednotlivými dotčenými subjekty. S ohledem na konfiguraci terénu zadali 

geologický průzkum (11 sond), po vyhodnocení získají geologický profil území, z něhož 

vyplyne, v kterých částech obce budou problémy. Informoval o různých záležitostech, které 

bude nutné řešit – složité majetkoprávní vztahy, výtlačné potrubí do ČOV v Čekyni, čerpací 

stanice odpadních vod, přístupnost  tras… 

Navrhované trasy jsou zřetelně zřejmé z promítnutého nákresu. Uvedl, že trasy mají být 

přístupné pro provozovatele, proto jsou v maximální možné míře vedeny ve veřejném 

prostoru. Zopakoval, že přípojky nejsou součástí projektu. Dále uvedl, že aby kanalizace byla 

funkční, je třeba natrasovat ji a naplánovat správně přípojky – porjektant tedy v průběhu 



zpracování dokumentace navštíví každého, při té příležitosti budou mít možnost se i zeptat na 

to, co by chtěli vědět.  

 

D2 Bude se budovat kanalizace i v 

chatová oblasti? Vodu tam mají. 

Město se o ně nestará, nemají tam 

ani osvětlení, ani rozhlas, někteří 

tam bydlí trvale.  

 

P. Matuška - v zadání se s tím nepočítá, tento dotaz 

je třeba směrovat na zadavatele.  

J. Raba doplnil, že možnost odkanalizování chatové 

oblasti projednávali s investorem a budoucím 

provozovatelem, což je VaK. Vzhledem k tomu, že 

tam povede tlaková kanalizace, nebylo by možné 

připojit gravitační přípojky a náklady by byly 

enormní (nebylo by možné dodržet podmínky 

dotačního titulu z Operačního plánu Životní 

prostředí). Uvedl, že v této věci bude ještě jednáno.  

 

J. Kitzbergerová  doplnila informace ke geologickému průzkumu, na mapě ukázala místa 

sond  - 4 vrty jsou nové, ostatní stávající. V této souvislosti vystoupil občan s tím, že v ulici 

Lipňanské nemají vrt a cesta je tam na skále, K tomu P. Matuška uvedl, že průzkum se nedělá 

co 50 metrů, v tomto případě budou vycházet ze sondy č. 10, z dřívějších průzkumů a ze 

základních geologických map. To jim umožní navrhnout vhodné řešení. 

 

J. Kitzbergerová  představila na promítnutém situačním plánu návrh řešení kanalizace, uvedla, 

kudy povedou stoky  a jak jsou napojovány, řekla, jak bude umožněno napojení jednotlivých 

domů. Některé části popsala podrobněji: 

 Čerpací stanice 1 přečerpává všechny odpadní vody do ČOV Čekyně, je na obecních 

pozemcích, odůvodnila její umístění (stávající sítě) 

 Stoka B1 vede v krajské komunikaci, poklopy budou umístěny tak, aby nebyly 

pojížděny 

 Problémem může být dotčení pozemku Kramply, s nímž budou jednat 

 Řešení odkanalizování koupaliště 

  

Probrala všechny ulice, všechny stoky, odbočné vody a uvedla, jak budou odpadní vody 

přečerpávány. Doplnila, že se snažili, aby nebyly moc dlouhé kanalizační přípojky, a proto 

v lokalitě Na Vršku zavedli další stoku. Snažili se řešení přizpůsobit stávajícímu vedení 

kanalizace a vodovodu, vycházeli z toho, jak jsou situovány domy.  

 

D3 R. Pospíšilík se dotázal, jak vypadají 

čerpací stanice a zda jsou hlučné.  

P. Matuška odpověděl, že se jedná o podzemní 

zařízení v hloubce 2,5 metru, cca o průměru 1 metr, 

ta největší má průměr cca 3 metry. Jsou plastové, 

usazené v jámě, je k nim přivedena elektřina, jsou 

usazeny ponornými čerpadly a není z jejich provozu 

hluk. 

J. Kitzbergerová  doplnila, že bylo dohodnuto, že to 

budou suché čerpací stanice.  

D4 Lokalita Dražka – je tam venkovní 

stoka směrem ke kravínu, zda 

zůstane otevřená 

J. Raba odpověděl, že stávající dešťové kanalizace 

se nedotkneme, příkopy zůstanou. l 

D5 Musí se napojit na novou kanalizaci, 

když mají zkolaudované ČOV?  

J. Raba odpověděl, že nikoliv.  

D6 Zda bude kanalizace vedena na 

mostě nebo pod řekou 

J. Kitzbergerová  sdělila, že mostek bude opraven, 

kanalizace ale bude vedena bokem, pode dnem. 



Přípojka ale nebude hluboko, revizní šachta bude 

uzpůsobena. 

D7 Kdy se plánuje konec stavby J. Raba odpověděl, že prozatím nejsou termíny 

pevně stanoveny. Předpokládá se zahájení v roce 

2018, předpokládaná doba výstavby 2 roky. 

D8 Plánuje se po dokončení kanalizace 

oprava komunikací a chodníků? 

Lidé mají obavu, aby to nedopadlo 

jako v Kozlovicích. Další občan se 

vyjádřil, že bylo slibováno, že až 

bude kanalizace, budou opraveny 

cesty. 

J. Raba odpověděl, že krajská komunikace bude 

opravena. Ostatní komunikace a chodníky budou 

uvedeny do původního stavu. R. Pospíšilík uvedl, že 

souhlasí s občanem. Navrhuje, aby si místní výbor 

šetřil peníze z financí „na hlavu“, nějaké prostředky 

by uvolnilo město a po dokončení kanalizace by se 

provedly rekonstrukce. Nyní by se nemělo nic 

v Penčicích opravovat. Dodal, že udělá vše pro to, 

aby cesty opraveny byly.  

D9 Budou při výstavbě kanalizace 

omezení v dopravě? 

P. Matuška odpověděl, že určitě budou. Občané 

budou předem informováni, dopravní obslužnost a 

dopravní omezení jsou řešeny v prováděcím 

projektu.  

D10 Budou všechny nemovitosti 

napojeny gravitačně? 

P. Matuška sdělil, že to nyní nelze říct, předpokládá, 

že 90 až 95% nemovitostí bude napojeno gravitačně. 

Některé objekty (minimum) nebude možné řešit 

gravitačně. Na dotaz, zda v takových případech by 

nesl finanční náklady vlastník nemovitosti, bylo 

odpovězeno, že ano. P. Matuška doplnil, že pokud 

nepůjde gravitační připojení, bude na pozemku malá 

čerpací stanice o průměru cca 70 sm s ponorným 

čerpadlem.  

D11 Lokalita Dražka – kdy bude obruba 

vpustě 

Nesouvisí s projednávanou věcí. 

D12 Občan se dotázal, zda se bude muset 

napojit, i když má nyní svou 

kanalizaci (cca 70 m).  

P. Matuška sdělil, že ano. 

D13 Úsek ČS 1 – je to oblast, kde je 

bvysoko podzemní voda, je tam 

sonda? Dále občan sdělil, že je tam 

oblast zasypaného potoka, je třeba 

na to pamatovat v projektu.  

P. Matuška odpověděl, že ano, přímo u čerpací 

stanice. Doplnil, že na takové věci pamatují, 

geologický průzkum toto postihne a v rozpočtu 

stavby se musí počítat se zvýšenými náklady na 

čerpání vody v době výstavby.  

D14 V některých případech bude 

kanalizace ukládána do špatně 

přístupných a nepřístupných terénů, 

pro majitele pak vzniknou vyšší 

náklady na realizaci přípojky. Zda 

v takových případech lze počítat 

s nějakou podporou od města.  

R. Pospíšilík uvedl, že v takové fázi přípravy 

projektu ještě nejsme, na takovou otázku dnes není 

schopen nikdo odpovědět. 

D15 Kdy se uskuteční osobní setkání 

s vlastníky nemovitostí 

P. Matuška odpověděl, že při přípravě přípojek, 

předpokládá v roce 2017.  

Doplnil, že VaK požádá o dotaci a pokud uspěje a 

bude mít k dispozici územní rozhodnutí a stavební 

povolení – to bude ten okamžik, kdy lidé, vlastníci 

nemovitostí od VaK-u dostanou informace o stavbě, 



jak bude probíhat, bude nastartována vzájemná 

komunikace (přípojky, ochrana majetku…).  

D16 Ulice K Buku – jak bude kanalizace 

vedena 

P. Matuška odpověděl, že bude napojení z ulice 

Tršické. 

D17 Bude na přípojky třeba projekt? A 

pokud ano, vypracuje ho město? 

P. Matuška odpověděl, že projekt bude nutný, 

Přípojku je třeba povolit územním rozhodnutím nebo 

územním souhlasem. I. Pinkasová doplnila, že zatím 

se nepočítá, že by město zajišťovalo projekty na 

přípojky jednotlivým vlastníkům na soukromých 

pozemcích.  

  

Dále byli občané upozorněni, že územní rozhodnutí se dělá veřejnou vyhláškou, která je 

vyvěšena na úřední desce. Nejsou obesíláni jednotliví vlastníci. L. Chalupová ujistila 

přítomné, že se k nim tato informace určitě dostane.  

 

D18 Bylo by možné alespoň domluvit 1 

firmu, která by dokumentaci na 

přípojky pořídila jednotlivým 

vlastníkům se slevou? 

R. Pospíšilík sdělil, že tyto věci lze projednat na 

schůzi výboru pro místní části, který může předložit 

k projednání doporučení zastupitelstvu. Lidé (místní 

výbor) však musí být aktivní. 

D19 Zda by projektová dokumentace 

mohla být vyvěšena na webových 

stránkách města.  

J. Raba odpověděl, že ano. Nyní je však stále 

k dispozici pouze pracovní verze. Dokumentace 

bude vyvěšena, až bude podána žádost o územnímu 

řízení. 

D20 Lokalita Dražka – je tam slepé 

rameno říčky, pod ním je vedena 

stávající kanalizace. Nedojde 

k narušení?  

J. Kitzbergerová  sdělila, že k narušení nedojde, 

kanalizace bude vedena vedle.  

D21 Kdy bude stavba zahájena L. Chalupová zopakovala, že termíny nejsou 

prozatím stanoveny, předpokládá se zahájení v roce 

2018.  

D22 Jak bude vedena kanalizace na 

Tršické ulici 

J. Kitzbergerová  sdělila, že v krajské komunikaci, 

v jednom jízdním pruhu.  

D23 Jak se v rámci stavby dostanou do 

domu, potřebují i autem.  

J. Kitzbergerová  odpověděla, že to bude řešeno 

v projektu, bývá řešeno položením plotny – i 

pojízdné.  

D24 Domovní přípojka bude končit 

v připojovací šachtě?  

J. Kitzbergerová  odpověděla, že ano. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 


