ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM ZÁMĚRU
„ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ VLČOVICE A MNIŠÍ„
1. Úvod
Vybudování kanalizace ve Vlčovicích a Mniší je největším investičním plánem města horizontu několika
příštích let. Jedná se o vybudování cca 13 kilometrů kanalizace a s předpokládanými náklady stavby cca 137
milionů korun. Jde o vybudování splaškové gravitační kanalizace a kanalizačních přípojek s napojením na
zrealizovanou kanalizaci v místní části Lubina a následnou likvidací odpadních vod na stávající mechanicko –
biologické ČOV v Kopřivnici.
Na realizaci této finančně náročné stavby bude na konci roku 2017 město žádat o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí a k tomu potřebuje zpracovanou projektovou dokumentaci a příslušné správní
povolení.
V současné době zpracovatel projektové dokumentace společnost Koneko, s.r.o. na základě pověření města
zahájila v místních částech Vlčovice a Mniší:
• práce zaměřené na ověření stávajícího způsobu likvidace odpadních vod s majiteli jednotlivých nemovitostí v trasách navržených kanalizačních stok a ověření možnosti přepojení na novou splaškovou kanalizaci.
• projednání umístění stavby kanalizace s vlastníky pozemků dotčených navrhovanou kanalizací formou
uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést stavbu.
Předpokládaný harmonogram činností:
07/2016 – 12/2017 zpracování projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace kanalizačních
přípojek
12/2017
zpracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků z dotačních programů EU a ČR
r. 2018
vyhodnocení podaných žádostí o dotaci ze strany poskytovatele, rozhodnutí o přiznání
dotace
r. 2018 (2019)
výběr dodavatele stavby
r. 2019-2021
realizace stavby a napojování nemovitostí na novou kanalizaci.

2. Proč odkanalizovat místní části Vlčovice a Mniší
Povinnost odkanalizování je stanovená zákonnými předpisy České republiky, závazkem vůči Evropské
unii, závazkem v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje.
Nakládání s odpadními vodami upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, odvádění odpadních vod ze staveb řeší zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
a prováděcí vyhlášky.
V místních částech Vlčovice a Mniší existují v současné době pouze staré původní kanalizační řady jednotné
kanalizace sloužící pro společné odvádění odpadních a dešťových vod. Tyto kanalizace jsou zaústěny do
vodních toků Lubina a Lubinka.
Po vybudování nové splaškové kanalizace bude stávající kanalizace využívána pouze pro odvádění
neznečištěných dešťových vod. V současnosti je tento způsob odkanalizování (bez koncového stupně
přečištění odpadních vod) povolen městu Kopřivnici do konce roku 2021.
Vybudování kanalizační sítě má významný dopad na životní prostředí. V posledních letech se významně
proměnila zástavba, což je provázeno zvýšenou spotřebou vody a tím i vznikem odpadních vod. Žumpy a
septiky dávno přestaly stačit, možnosti přírody vypořádat se znečištěním jsou vyčerpány. Nejenom zápach a
hnilobné procesy, ale také obsah choroboplodných zárodků v odpadní vodě je velkým nebezpečím pro

zdraví obyvatel, pokud jsou znečištěné splašky vypouštěny do potoků a řek. Město Kopřivnice neumí při
stávajícím systému odvádění odpadních vod zajistit příslušnou kvalitu vody na výusti do vodních toků.
Řešením je odvedení těchto vod na čistírnu odpadních vod.
Důvodem tedy je:
• zvýšení kvality životního prostředí, zejména zlepšení kvality povrchových vod v Lubině, Lubince
a v podzemních vodách
• zvýšení komfortu bydlení obyvatel, přímým napojením odpadních vod z nemovitostí na splaškovou
kanalizaci odpadnou povinnosti a náklady na provozování septiku, domovní čistírny odpadních vod, či
vyvážení obsahu žump
• rozvoj a podpora území vhodného pro další výstavbu rodinných domů.

3. Možnosti likvidace odpadních vod po dokončení nové kanalizace
• provozovatelé stávajících domovních čistíren a septiků v lokalitách, kde bude vybudována nová splašková kanalizace, kteří vypouštějí odpadní vody kanalizačními přípojkami do vod povrchových, do stávající jednotné kanalizace nebo zasakováním do vod podzemních, budou mít zákonnou povinnost se na tuto novou
kanalizaci přepojit, pokud to bude stavebně a technicky proveditelné. Stávající platná povolení k vypouštění
odpadních vod s dobou platnosti pouze na dobu 10 let, již nebudou dále prodlužována
• vlastníci nemovitostí, kteří se budou moci technicky stavebně napojit na novou kanalizaci a napojení
neprovedou, bude prováděna, a to opakovaně, kontrola způsobu likvidace odpadních vod, budou požadována povolení k vypouštění odpadních vod, doklady o vyvážení obsahů žump a laboratorní rozbory vypouštěných odpadních vod
• majitelé nemovitostí v lokalitách, kde nebude vybudována nová splašková kanalizace, budou mít povinnost čistit vznikající odpadní vody individuálním způsobem v souladu se zákonem. Odpadní vody lze čistit
v domovní čistírně odpadních vod nebo v tříkomorovém septiku doplněném o další stupeň čištění, kterým
je zemní nebo biologický filtr. Vypouštění odpadních vod z čistícího zařízení do vod povrchových nebo podzemních lze provádět pouze na základě platného povolení k vypouštění odpadních vod vydaného příslušným vodoprávním úřadem
• vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez platného povolení vodoprávního
úřadu je dle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona přestupkem, za který lze uložit pokutu do až
výše 100 000 Kč.

4. Podpora města Kopřivnice k napojení nemovitostí na novou kanalizaci
Rada města Kopřivnice deklaruje vůli prosadit v zastupitelstvu města návrh podpory na realizaci stavby
soukromých kanalizačních přípojek podobně, jako tomu bylo v místní části Lubina v roce 2013. Jednalo
se o nefinanční podporu ve formě zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky vč. zajištění
stavebního povolení přípojky a dále o finanční podporu vztaženou na bm zrealizované přípojky. V současné
době je městem Kopřivnicí zadáno zpracování projektové dokumentace pro realizaci kanalizačních přípojek
v místních částech Vlčovice a Mniší. Podrobná pravidla podpory vlastníků nemovitostí budou zastupitelstvem města projednána a schválena v čase, kdy město získá na realizaci Projektu dotaci.
Veškerá podpora města Kopřivnice obyvatelům místních částí je podmíněna napojením jejich nemovitosti
na nově budovanou kanalizaci nejpozději do ukončení realizace stavby.

Na koho se obrátit pro další informace:
•
•
•
•

MÚ Kopřivnice, odbor rozvoje města - Martin Lapčík- tel. 556 879 668 - vedoucí oddělení investic
MÚ Kopřivnice, odbor rozvoje města - Ing. Pavlína Gajdušková - tel. 556 879 657 – referent odd. investic
MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí - Ing. Jiří Sopuch - tel. 556 879 784 - vodoprávní úřad
KONEKO spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, Ostrava- Mariánské Hory – p. David Zmieja - tel. 596 633 836
projektant

Obyvatelé místních částí budou i nadále průběžně informováni formou letáků, zveřejňováním informací na
webu města nebo ve vývěsní skříňce, hlášením v místním rozhlase a prostřednictvím členů místní komise.

