Kanalizace v místních částech Vlčovice a Mniší
Základní informace
Vybudování kanalizace ve Vlčovicích a Mniší je největším investičním plánem města
horizontu několika příštích let. Vybudování cca 13 kilometrů kanalizace by podle
kvalifikovaných odhadů mohlo stát až 137 milionů korun.
Projektová dokumentace musí být dokončena do konce r. 2017, aby se město na stavbu
kanalizace mohlo ucházet o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Podle prvních
odhadů by mohl být projekt odkanalizování podpořen částkou 72 milionů korun.
V červenci 2016 byla uzavřena smlouva se spol. Koneko, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě,
Výstavní 2224/8, Mariánské Hory na vypracování projektové dokumentace na realizaci
stavby s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“.
Projektová dokumentace řeší odkanalizování území místních částí Vlčovice a Mniší
gravitační splaškovou kanalizací oddílné stokové soustavy. Součástí stavby jsou čerpací
stanice odpadních vod včetně výtlaků odpadních vod. Odpadní vody budou odváděny do
kanalizace v Lubině a následně na ČOV Kopřivnice.
Součástí projektových prací je i zpracování projektové dokumentace soukromé části
domovních kanalizačních přípojek těch nemovitostí, které lze technicky napojit. Zpracování
projektové dokumentace domovních přípojek hradí město.
Aktuální stav projektu
Pro zpracování a upřesnění výchozích podkladů společnost Koneko, s.r.o. provedla v srpnu
2016 polohopisné a výškopisné zaměření potřebných lokalit, tzn. veřejné pozemky, jako jsou
komunikace, chodníky nebo pásy zeleně, ale i části soukromých zahrad, k vyhodnocení
možností pro budoucí uložení kanalizace.
V říjnu 2016 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. Výstupem tohoto šetření bude podklad pro
zpracování projektové dokumentace soukromé části domovních kanalizačních přípojek,
• inženýrskou činnost spojenou s majetkoprávním projednáním umístění stavby kanalizace
s vlastníky dotčených pozemků formou uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s právem provést stavbu.
Projektová dokumentace pro územní řízení bude dokončena na jaře 2017.

Kontakt:
Pracovníci spol. Koneko, s.r.o. budou vybaveni pověřením města Kopřivnice a podle potřeby
se budou moci veřejnosti identifikovat. V případě dotazů veřejnosti či nejasností je možné
se obrátit buďto na:
Zpracovatele projektové dokumentace spol. Koneko, s.r.o.: 597 479 383 nebo 597 479 372,
mobil 733 76 03 08 – Ing. Boháč, p. Zmieja
Kontaktní osobu za investora - Město Kopřivnice: Ing. Pavlína Gajdušková, tel. 556 879 657,
email: pavlina.gajduskova@koprivnice

