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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 16.1.2017 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 1. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Ing. Lenka Škubalová, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – změna, aktualizace 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, 

spočívající ve změně koncepce odkanalizování místních části Penčice – vybudování nové 

splaškové kanalizace, a aktualizace stavu a koncepce odkanalizování místních částí Čekyně, 

Lýsky, Dluhonice a Kozlovice podle důvodové zprávy a přílohy tohoto usnesení. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem žádosti o změnu Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje podle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

 

Důvodová zpráva 

 
 

Odbor koncepce a strategického rozvoje pořizuje změnu 4B Územního plánu města Přerova 

spočívající v návrhu koncepce odkanalizování místních částí města. Je vyhotovena dokumentace 

změny upravená podle výsledků jejího projednání s dotčenými orgány. Jedním z dokumentů, se 

kterými musí být koncepce v souladu, je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

(PRVKOK).  

Z přípravy stavby, kterou zajišťuje odbor řízení projektů a investic - dokumentace pro územní řízení 

´Kanalizace a ČOV Čekyně Penčice´ (projekty Vodam s.r.o., Hranice), vyplývá řešení odkanalizování 

Penčic jako nově budované splaškové kanalizace s tím, že původní bude využita jako kanalizace 

dešťová. Toto řešení umožňuje budoucímu investorovi, VaK Přerov, a.s., rovněž využití dotačního 

titulu OPŽP 2014–2020. Odkanalizování Penčic je tedy předmětem koncepční změny PRVKOK, která 

je předmětem schválení zastupitelstvem města, viz příloha. 



V ostatních částech města se vzhledem k PRVKOK jedná o jeho úpravu a aktualizaci. Žádost o změnu 

PRVKOK byla krajskému úřadu odeslána dne 15.12.2016 a bylo dohodnuto, že její schválení 

zastupitelstvem, resp. usnesení o jejím schválení a vyplněný a primátorem města  podepsaný formulář 

k žádosti budou Krajskému úřadu Olomouckého kraje poskytnuty v lednu 2017.  
 

Znění žádosti: 

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, za Statutární město Přerov, 

na základě výzvy k součinnosti a na základě stupně přípravy a stavu odkanalizování města 

Přerova požaduje tuto změnu PRVKOK. 

Odůvodnění: 

Statutární město Přerov postupně řeší problematiku odkanalizování jednotlivých částí města. 

Posledními místními částmi, které nebyly do r. 2014 plně vybaveny funkčním kanalizačním 

systémem, byly místní části Čekyně, Dluhonice, Kozlovice, Lýsky a Penčice. 

V r. 2014 se podařilo napojit na kanalizační systém města Dluhonice, které sice byly vybaveny 

funkčním kanalizačním systémem, ovšem nebyl napojen na centrální ČOV.  

V Kozlovicích byl zrealizován kompletní kanalizační systém ukončen odlehčovací komorou a 

výtlakem do systému města v r. 2015. 

V současné době se město zabývá řešením odkanalizování Čekyně, Penčice a Lýsky. Cílem je 

vybudovat splaškovou kanalizaci v Čekyni a Penčicích se společnou ČOV (EO 1200) s budoucím 

připojením obce Lhotka a Zábeštní Lhota. V letošním roce byly zpracovány další průzkumy a 

navrženo odkanalizování těchto místních částí (Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice, dokumentace 

pro územní řízení, Projekty Vodam s.r.o., Hranice, DÚR, listopad 2016). 

Dále je řešeno odkanalizování Lýsek. Dosud se uvažovalo s napojením do výtlaku z cukrovaru 

v Prosenicích, který je napojen na systém města Přerova, ovšem je provozován pouze sezonně. Při 

vyhodnocování možných řešení byly posuzovány 4 varianty a to nejen s ohledem na technické a 

územní možnosti, rovněž s ohledem na finanční nákladnost. Vybranou variantou je vedení výtlaku 

z Lýsek podél hranice NPR Žebračka (odsouhlaseno AOPK SCHKO Litovelské Pomoraví coby 

dotčeným orgánem v rámci pořizování změny územního plánu města dne 8.12.2016) a dále 

souběžně se sil. I/47 v ul. Lipnická, kde bude napojen na stávající sběrač. 

V současné době město pořizuje změnu č. 4B Územního plánu města Přerova, která řešení 

odkanalizování místních částí Čekyně a Lýsky upřesňuje. V místní části Penčice je pořízení změny 

územního plánu i změny PRVKOK podmínkou pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu 

´Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice´, kterou bude s dotační podporou SFŽP realizovat VaK 

Přerov a.s., zahájení stavby se předpokládá v r. 2018. Předpoklad vydání změny územního plánu 

je březen 2017. 

Návrh na změnu územního plánu a změnu PRVKOK není v rozporu se ZÚR OK, bod A.4.2.3. 

…´…upřednostňovat napojení na stávající větší ČOV a budování společných ČOV pro více sídel, 

ve kterých lze zajistit větší účinnost čištění a tím vyšší kvalitu vypouštěných odpadních vod´. 

Řešení je tedy v souladu se směrnicí Rady č. 91/271/EHS a usnesením vlády ČR č. 852 z r. 2005 k 

Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských 

odpadních vod. 

K jednotlivým kartám: 

Přerov VII – Čekyně  

B.1. Demografický vývoj 

        2016  obec                    43895 

                  místní část obce      698 

C.    Podklady 

        -   Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice, dokumentace pro územní řízení, Projekty Vodam s.r.o., 

Hranice, listopad 2016 

E.   Kanalizace 



   2000 2015 2016 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených 

na kanalizace 

obyv. 0 640 640 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených 

na ČOV 

obyv. 0 0 0 

produkce odpadních vod m3/d 73,48 71,5 91 

BSK5 kg/d 40 39 14,9 

NL kg/d 37 36 38,4 

CHSK kg/d 80 78 83,8 

E.4.  Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu 

V městské části Čekyně bude vybudována nová splašková kanalizace DN 250-300, v celkové 

délce 5,1 km. 

Pod obcí, na levém břehu potoka Olešnice bude situována vlastní ČOV (1200 EO) – 180 

m3/den. Na tuto ČOV budou výhledově napojeny místní část Penčice, po roce obec Lhotka, 

případně i Záběšní Zábeštní Lhota. 

E.5. Časový harmonogram 

       Výstavba kanalizace a ČOV: 2011-2014 2018-2019 

F.   Ekonomická část 

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze 

ČR, č.j. 20494/2002-6000. Náklady na vybudování kanalizace jsou vyčísleny podle metodického 

pokynu MZ ČR pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny….účinného dnem 20.1.2010. 

- Vodovody: 16,90 

- Kanalizace: 34,70  46,66 

- Celkem: 51,60   63,56  mil. Kč 

Provozní náklady byly v rámci Technicko-ekonomického posouzení likvidace odpadních vod 

v Čekyni a Penčicích vyčísleny na základě tří variant řešení, z nichž – roční provozní náklady / 

vliv na životní prostředí (Ing. Karel Hübl, Hranice, 2015): 

      domovní ČOV                        oddílná kanalizace                     jednotná kanalizace 

                                                        a společná ČOV                        a společná ČOV 

2928 tis./rok / střední               1861 tis./rok / nejlepší               1862 tis./rok / nejhorší 

       Změnu PRVKOK v okolních obcích tato změna nevyvolává. 

Přerov V – Dluhonice  

B.1. Demografický vývoj 

        2016  obec                    43895 

                  místní část obce      377 

 

E.      Kanalizace 

   2000 2015 2016 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených 

na kanalizace 

obyv. 0 0 377 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených 

na ČOV 

obyv. 0 0  301 

E.3    Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV 

Městská část Dluhonice leží vpravo od Bečvy za železniční tratí. V Dluhonicích byla v několika 

etapách (od r. 1950 do r. 1970) vybudována jednotná kanalizace. Do této kanalizace jsou 

zaústěny dešťové odpadní vody a splaškové odpadní vody předčištěné v septicích a přibližně od 

poloviny obyvatel obce i bez předčištění. Odkanalizování s využitím stávající jednotné 

kanalizace je řešeno odlehčovací komorou s čerpací stanicí s výtlačným potrubím. Součástí je 

podchod pod řekou Bečvou. Kanalizace je zaústěna do stávajícího kanalizačního přivaděče; 

likvidace odpadních vod na ČOV Přerov. Uvedení do provozu 1.6.2015. Odpadní voda je 

kanalizací odvedena za železniční trať a zde je vyústěna do příkopu, který vede do potoka 

Strhance. 

E.4.   Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu 



V městské části Dluhonice bude řešeno odkanalizování s využitím stávající jednotné kanalizace. 

Na ní bude před vyústěním zřízena odlechčovací komora s čerpací stanicí s výtlačným potrubím. 

Součástí akce bude podchod pod řekou Bečvou. Kanalizace bude zaústěna do stávajícího 

kanalizačního přivaděče, likvidace odpadních vod bude na ČOV Přerov.  

V městské části Dluhonice je kanalizace vyhovující.  

E.5.  Časový harmonogram 

Výstavba kanalizace: po 2015 (příp. před 2015 – dle finančních možností) 

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 

2015 vzhledem k charakteru a velikosti městské části, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě 

na ekonomické možnosti. 

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické 

řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění 

odpadních vod. 

F.   Ekonomická část 

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze 

ČR, č.j. 20494/2002-6000. 

- Vodovody: 1,90 

- Kanalizace: 19,65  0 

- Celkem: 21,55    1,9 mil. Kč 

   Změnu PRVKOK v okolních obcích tato změna nevyvolává. 

Přerov IV – Kozlovice  

B.1. Demografický vývoj 

        2016  obec                    43895 

                  místní část obce      606 

C.    Podklady 

        -   Kanalizace Přerov IV-Kozlovice, Energoprojekta Přerov, spol. s r.o., DSP 2010 

E.   Kanalizace 

    2000 2015 2016 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na 

kanalizace 

obyv. 557 557 606 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na 

ČOV 

obyv. 0 557 606 

E.3   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV 

Obec Kozlovice má vybudovanou kanalizační síť, která je rozdělena na tři kanalizační povodí a je 

odváděna samostatnými stokami A, B, C. Samostatně je řešeno odkanalizování zemědělského 

družstva – stoka D. Vyústění těchto stok je do potoka Lučnice, který se vlévá do řeky Bečvy. Do 

kanalizační sítě jsou zaústěny vody dešťové i splaškové. Splaškové vody jsou částečně čištěny v 

septicích, některé pravděpodobně i přímo napojeny na kanalizaci. Současný způsob vypouštění 

odpadních vod z obce Kozlovice do potoka Lučnice je nevhodný jak z hygienického tak z 

ekologického hlediska, nehledě k tomu, že dochází k překračování povoleného znečištění v potoce 

a následně v řece Bečvě. Na základě kamerového průzkumu bylo zjištěno, že stávající stoky jsou 

zkorodované, ve spojích netěsné, ve dně se nacházejí pevné překážky (vylitý beton) a v některých 

úsecích došlo ke zborcení stoky a její neprůchodnosti. 

Odpadní vody z Kozlovic jsou před vyústěním do potoka podchyceny novým kanalizačním 

sběračem a svedeny přes odlehčovací komoru do čerpací stanice, odkud jsou přečerpávány na 

městskou kanalizaci Přerov v ulici Dvořákova.  

Hlavní stokou jsou odváděny veškeré odpadní vody z obce do odlehčovací komory. Z komory 

budou splaškové odpadní vody vedeny do čerpací stanice a oddělené dešťové vody budou 

odlehčovací stokou zaústěny do potoka Lučnice. 

Potrubí je provedeno DN 300 až DN 800 v délce 1 350 m. Výtlak je z tlakového potrubí DN 225 v 

celkové délce 1290 m. Je provedena i rekonstrukce stávající jednotné kanalizace a dostavba sítě v 

lokalitě Zábraně – cca 650 m. Uvedení do provozu 1.9.2015. 

E.4.  Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu 

Stavba řeší likvidaci odpadních vod z obce Kozlovice, které budou před vyústěním do potoka 

podchyceny novým kanalizačním sběračem a svedeny přes odlehčovací komoru do čerpací 



stanice, odkud budou přečerpávány na městskou kanalizaci Přerov v ulici Dvořákova. Toto řešení 

předpokládá zrušení septiků a žump u jednotlivých rodinných domků z důvodu potřebné 

koncentrace odpadních vod na městskou ČOV. 

Návrh kanalizace, výtlaku a umístění čerpací stanice je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. Je navržena hlavní stoka, kterou budou odváděny veškeré odpadní vody z obce do 

odlehčovací komory. Z komory budou splaškové odpadní vody vedeny do čerpací stanice a 

oddělené dešťové vody budou odlehčovací stokou zaústěny do potoka Lučnice. Potrubí bude 

provedeno z trub DN 300 až DN 800 v délce 1 350 m. Výtlak je navržen z tlakového potrubí DN 

225 v celkové délce 1290 m. Současně bude provedena i rekontrukce stávající jednotné 

kanalizace v Kozlovicích. V návrhovém období je v souladu s územním plánem navržena dostavba 

sítě v lokalitě Zábraně – cca 650 m. 

Údaje o projektované kanalizaci  

kanalizační sběrač DN 300 – 800 1 350 m 

výtlak DN 225 1 290 m (20,7 mil. Kč) 

dostavba sítě DN 300 – 400 1 200 m (6,2 mil. Kč) 

       V městské části Kozlovice je nově vybudovaná kanalizace vyhovující.  

E.5. Časový harmonogram 

Výstavba kanalizace: 2006 – 2008 

Dostavba sítě v obci: 2010 

F.   Ekonomická část 

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze 

ČR, č.j. 20494/2002-6000. 

- Vodovody: 1,90 

- Kanalizace: 26,90  0 

- Celkem: 28,80  1,9  mil. Kč      

Změnu PRVKOK v okolních obcích tato změna nevyvolává. 

Přerov IX – Lýsky 

B.1. Demografický vývoj 

        2016  obec                    43895 

                  místní část obce      197 

C.    Podklady 

        -   Odkanalizování Lýsek, studie, Ing. Karel Hübl, Hranice, říjen 2016 

E.4.  Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu 

V městské části Lýsky bude vybudována nová splašková kanalizační síť (850 m stok DN 250), 

pod městskou částí nová čerpací stanice s výtlakem cca dl. 870 m v délce cca 1,8 km zaústěným 

do stávajícího kanalizačního přivaděče (výtlak) vedoucího z Prosenic do kanalizační sítě 

Přerova do stávajícího kanalizačního přivaděče kanalizační sítě Přerova v ul. Lipnická. 

E.5. Časový harmonogram 

Výstavba kanalizace: po 2015 (příp. před 2015 – dle finančních možností) 

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 

2015 vzhledem k charakteru a velikosti městské části, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě 

na ekonomické možnosti. Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit 

navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, 

odvádění a čištění odpadních vod. 

F.   Ekonomická část 

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze 

ČR, č.j. 20494/2002-6000. 

- Vodovody: 0,00 

- Kanalizace: 10,05  kval. odhad 13,01  

- Celkem: 10,05  13,01 mil. Kč    

Změnu PRVKOK v okolních obcích tato změna nevyvolává. 

Přerov XIII – Penčice 

B.1. Demografický vývoj 

        2016  obec                    43895 



                  místní část obce      282 

C.    Podklady 

   -   Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice, dokumentace pro územní řízení, Projekty Vodam s.r.o., 

Hranice, listopad 2016 

E.  Kanalizace 
   2000 2015 2016 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na 

kanalizace 

obyv. 0 250 250 

Počet trvale bydlících obyvatel napojených na 

ČOV 

obyv. 0 250 0 

produkce odpadních vod m3/d 30,91 28,16 37 

BSK5 kg/d 17 15 16,9 

NL kg/d 15 14 15,5 

CHSK kg/d 34 731 33,8 

E.4.   Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu 

V městské části Penčice bude vybudována nová splašková kanalizace, odpadní vody budou 

čerpány výtlakem do ČOV Čekyně. Výhledově se uvažuje s napojením Zábeštní Lhoty a na 

kanalizační síť Penčic. Stávající kanalizace v Penčicích bude postupně rekonstruována tak, aby 

vyhověla požadavkům kladeným na kanalizaci pro splaškové odpadní vody (vodotěsnost), v  V 

některých ulicích je nutné vybudování nových splaškových kanalizačních větví – celková délka 

kanalizace 2 000 3676 m. Odpadní vody budou čerpány výtlakem délky 1 700 1754 m na ČOV 

Čekyně. 

Výhledově (po roce 2015) se uvažuje s napojením Záběšní Zábeštní Lhoty na kanalizační síť 

Penčice. 

E.5. Časový harmonogram 

        Výstavba kanalizace a ČOV: 2011-2014 2018-2019 

F.    Ekonomická část 

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze 

ČR, č.j. 20494/2002-6000. Náklady na vybudování kanalizace jsou vyčísleny podle metodického 

pokynu MZ ČR pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny….účinného dnem 20.1.2010. 

- Vodovody: 4,52 

- Kanalizace: 15,55  25,3 

- Celkem: 18,87   29,82  mil. Kč 

 

Provozní náklady byly v rámci Technicko-ekonomického posouzení likvidace odpadních vod 

v Čekyni a Penčicích vyčísleny na základě tří variant řešení, z nichž – roční provozní náklady / 

vliv na životní prostředí (Ing. Karel Hübl, Hranice, 2015): 

     domovní ČOV                        oddílná kanalizace                     jednotná kanalizace 

                                                       a společná ČOV                         a společná ČOV 

2928 tis./rok / střední               1861 tis./rok / nejlepší               1862 tis./rok / nejhorší 

       Změnu PRVKOK v okolních obcích tato změna nevyvolává.  

 

Žádost o změnu koncepce odkanalizování v místní části Penčice jsme podali elektronickou 

cestou s potvrzením správce@geocentrum.cz, že na portálu je uložena pod č. 461. 

Tento návrh na aktualizaci PRVKOK bude předložen zastupitelstvu města Přerova ke schválení 

na jeho nejbližším zasedání v lednu 2017, následně bude výpis usnesení podepsaný primátorem 

města zaslán Krajskému úřadu OK, Odboru životního prostředí a zemědělství. 
 

 

Znění žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje tak, jak bude 

předložena Krajskému úřadu Olomouckého kraje po schválení tohoto usnesení, viz příloha. 

 

 



Záležitost byla projednána na 59. schůzi Rady města Přerova dne 11.1.2017, která svým 

usnesením doporučila Zastupitelstvu města Přerova žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Olomouckého kraje schválit. 

 

 

 


