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dovolte mi Vás srdeènì pozdravit u speciál-
ního vydání Sucholazeckého zpravodaje, který 
jsem Vám sliboval vydat k pøíležitosti reali-
zace splaškové kanalizace v Suchých Lazcích. 
Jelikož se jedná o bezesporu nejvìtší inves-
tièní akci, kterou kdy bude mìsto Opava 
realizovat v naší mìstské èásti, považuji za 
nezbytné, abyste byli všichni o této akci 
maximálnì informováni.

Vážení spoluobèané,

Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio Pro obec Suché  Lazce zpracovalo webdesign studio 

Velmi se omlouvám za to, že tento zpravodaj 
vychází až nyní, ale èas je to, co mnohým z nás 
velice chybí a u mne to není jinak. Ovšem 
vìøím, že si všichni najdete v tomto zpravodaji 
to své nutné a potøebné a v pøípadì, že ne, stále 
platí to, co jsme již zveøejòovali na našich 
webových stránkách. Mùžete se kdykoliv ptát 
prostøednictvím e-mailu (petr.orech@gmail. 
com), anebo pøímo telefonicky 734 763 998 
u starosty obce. Na našich webových stránkách 

je také v sekci Aktuality kategorie "Kanalizace" 
www.suchelazce.cz/aktuality/kategorie/kanaliza
ce, kde budou postupnì zveøejòovány všechny 
novinky a informace, které nám budou 
pøedávány realizaèní firmou a které taktéž 
budeme jako obecní úøad peèlivì zjiš�ovat pro 
Vaši maximální informovanost. Taktéž na 
webových stránkách Suchých Lazcù v sekci 
"Projekty" www.suchelazce.cz/clanky/projekty-
suche-lazce mùžete nalézt projektovou 
dokumentaci ke splaškové kanalizaci Komárov 
– Suché Lazce. K nahlédnutí do projektové 
dokumentace bude možno také využít osobní 
návštìvy na Obecním úøadì mìstské èásti 
Suché Lazce a to vždy v úøedních hodinách, 
pøíp. po telefonické domluvì buï pøímo se 
starostou nebo místostarostou Ing. Václavem 
Skuplíkem, anebo asistentkou starosty paní 
Zuzanou Kubicovou. 
Úprava splaškových vod je velkým tématem 
po celou dobu, co jsem starostou. A mohu 
potvrdit, že jsme celou situaci intenzivnì øešili 
a ovìøovali jsme také jiné varianty, jak vyøešit 
èištìní splaškových vod v Suchých Lazcích, 
pakliže by se nestalo to, co se stalo a my dnes 
víme, že budeme realizovat klasickou èistièku 

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

Pøeèerpávací stanice Pøerovec.
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odpadních vod. Nabízely se dvì varianty jiného 
øešení. Jedna, kterou jsme øešili jako první 
možnost, byla úprava splaškových vod pomocí 
koøenové èistièky. Nechali jsme jako obec 
zpracovat studii, která navrhla øešení pro Suché 
Lazce, ovšem zde jsme narazili na limity 
legislativní a bohužel v Suchých Lazcích není 
možno realizovat koøenovou èistièku odpadních 
vod (problém je pøedevším v poètu obyvatel 
– v dobì, kdy jsme tuto problematiku øešili, bylo 
povoleno realizovat koøenové èistièky pouze pro 
obce do 500 obyvatel). Nakonec se rozplynula 
i ta teze, že koøenová èistièka je z pohledu 
nákladù mnohem levnìjší na poøízení. Bohužel 
není tomu tak a náklady na poøízení celé 
kanalizaèní sítì, kterou musíte tak èi tak 
zhotovit, by byly obdobné, jako jsou nyní 
náklady na klasickou èistièku odpadních vod. 
Druhá varianta øešení èištìní odpadních vod 
v Suchých Lazcích byla navrhována 
prostøednictvím domovních èistièek odpadních 
vod. Zde narážíme na jeden zásadní problém, 
který mají Suché Lazce, a to je podloží, jelikož 
domovní èistièky a odtok pøeèištìných vod se 
musí realizovat buïto vsakem, anebo retenèní 
nádrží s pøepadem do jednotné kanalizaèní sítì, 
kterou Suché Lazce nemìly do roku 2020. 
Co to znamená jednotná kanalizaèní sí�? To 
znamená, že obec má povoleno do kanalizaèní 
sítì vpouštìt nejenom deš�ové vody, ale také 
napøíklad pøeèištìné vody z domovních èistièek 
(pozn. Suché Lazce v tuto chvíli již mají 
jednotnou kanalizaèní sí�, o kterou mohlo mìsto 
Opava zažádat až v momentì, kdy jsme naši 
kanalizaèní sí� propojili s vodoteèí, a to se stalo 
v minulém roce pøi propojení deš�ové kanalizace 
s kanalizací, kterou zrealizovala spoleènost RKL 
pøi výstavbì svého sídla v Suchých Lazcích). 
Co se týká podloží v Suchých Lazcích, je 
pøedevším kamenné, které nedovoluje udìlení 
souhlasu Odboru životního prostøedí ke vsaku, 
a to by znamenalo v mnoha pøípadech 
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neøešitelnou situaci. Pro mne je to systémovì 
velmi špatné øešení, a proto jsem velmi rád, že 
to nakonec dopadlo, tak, že Suché Lazce budou 
mít klasickou èistírnu odpadních vod, která je 
z hlediska dalších "starostí" po napojení mini-
mální a opravdu øeší èistìní vod nejefektivnìji. 
Jsem nakonec upøímnì rád, že to takto dopadlo 
a jako starosta mohu øíci, že toto øešení je pro 
Suché Lazce a její obèany opravdu nejlepší! 
Tolik na úvodní slovo, milí spoluobèané, a teï 

prosím vìnujte èas faktùm, které provázejí celou 
realizaci splaškové kanalizace. Vážení 
spoluobèané, dne 22.4.2021 probìhlo pøedání 
staveništì v rámci akce SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE SUCHÉ LAZCE - KOMÁROV 
konsorciu spoleèností pod názvem SDRUŽENÍ 
PRO SUCHÉ LAZCE A KOMÁROV, které 
bude tuto zásadní stavbu z hlediska vybavenosti 
infrastruktury v Suchých Lazcích realizovat. 
Konsorcium (sdružení) je složeno ze spoleèností 
POHL cz, a.s. odštìpný závod Opava a dále pak 
OHL ŽS a.s. a OHL ŽS Slovakia a.s. 
Samotnou realizaci splaškové kanalizace 
v Suchých Lazcích bude mít na starost 
spoleènost POHL cz, a.s. a realizaci kanalizace 
v Komárovì spoleènosti OHL ŽS a.s. a OHL ŽS  
Slovakia a.s. Celková vysoutìžená cena za 
realizaci je 290.977.777,-Kè bez DPH. Na tuto 
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akci získalo mìsto Opava také dotaci v celkové 
výši 163.546.031,-Kè ze Státního fondu 
životního prostøedí. Rozpoètová cena dle 
projektu pøitom byla pøedpokládána ve výši 291. 
785.441,80 Kè bez DPH (tj. 353.060.384,58 Kè 
vè. DPH). Vysoutìžená cena je tudíž o 807.664 
Kè bez DPH (tj. 977.274 Kè vè. DPH) nižší než 
byl pøedpoklad. Pro celkovou pøedstavu jedná se 
o 12.212 m kanalizaèní sítì s èistièkou 
odpadních vod, která bude umístìna na katastru 
Suchých Lazcù u tratì. Èistièka odpadních vod 
bude spoleèná, jak pro Suché Lazce, tak 
Komárov. Celková realizace by mìla trvat 
18 mìsícù od pøedání staveništì a celkový 
harmonogram stavebních prací je souèástí 
tohoto zpravodaje (pøedpokládáme, že 
harmonogram u tak velké stavby se bude 
v prùbìhu stavby mìnit a tyto zmìny budou 
zaznamenávány na webových stránkách 
Suchých Lazcù www.suchelazce.cz/aktuality/ka
tegorie/kanalizace). Zásadní zmìny v realizaci 
poté budou zveøejòovány i v místním rozhlase. 
Pro Suché Lazce bude také vyèlenìna jedna 
osoba, která bude komunikovat se všemi 
obèany, kteøí budou øešit pøípojky ke kanalizaèní 
síti. (Upozornìní prosím, tato osoba nebude 
zodpovìdná za realizaci pøípojek, ale pouze 
bude s Vámi komunikovat potøebné informace, 
které se k pøípojkám budou vztahovat.) Je taktéž 
domluveno s realizaèní firmou, že bude na 
území Suchých Lazcù informaèní tabule, která 
bude obèany informovat o postupech prací. 
Kontrolní dny jsou domluveny pøedbìžnì na 
støedy. 
Vážení spoluobèané, rád bych Vás také 
poprosil o to, že v pøípadì, že nastane 
jakýkoliv problém pøi realizaci (napø. škoda 
na Vašem majetku atd.), je opravdu nutné tuto 
skuteènost ihned oznámit realizaèní firmì, 
dále pak vedení obce a vše zdokumentovat!
Do výbìrového øízení na realizaci splaškové 
kanalizace se pøihlásilo celkem pìt uchazeèù 

èerven 2021

a celé výbìrové øízení bylo provádìno 
dvoukolovì, pøièemž první kolo výbìrového 
øízení se týkalo referenèního výbìru a druhé 
kolo již samotné ceny za provedení stavebního 
díla. Výbìrové øízení realizovalo Oddìlení 
veøejných zakázek statutárního mìsta Opavy 
a dohlížet na celou stavbu bude Odbor pøípravy 
a realizace investic statutárního mìsta Opavy. 
Celá pøíprava na splaškovou kanalizaci 
v Suchých Lazcích se datuje do doby cca roku 
2004 a koneènì v roce 2021 byly dokonèeny 
všechny potøebné náležitosti a Suché Lazce 
dostanou tu nejzákladnìjší obèanskou 
vybavenost, která je v 21. století opravdu 
nutností, a to nejen z dùvodù toho, že èistota 
života a pøírody kolem nás by mìla být naše 
priorita, ale také proto, že nevybudování 
splaškové kanalizace brzdilo rozvoj pøedevším 
infrastruktury v Suchých Lazcích, což vìøím, 
že se po realizaci kanalizace zásadnì zmìní. 
Splašková kanalizace byla naprojektována 
v podstatì na celou mìstskou èást. Jediná ulice, 
která nebyla v prvotním projektu je ulice 
V Ulici. Zde není v plánu ani do budoucna 
realizace kanalizaèní sítì a to z jednoho 
prostého dùvodu a to je ten, že ekonomická 
nároènost na jednu pøípojku by byla tak 
extrémní, že by se na takovou realizaci nikdy 
nezajistily finanèní prostøedky. Každopádnì pøi 
revizi celého projektu, který byl vytvoøen cca 
v roce 2010, a kvùli platnému stavebnímu 
povolení, nebylo možno do tohoto projektu 
zasahovat zmìnami ve vedení kanalizaèní sítì. 
Muselo se pøistoupit ještì ke škrtùm urèitých 
èástí kanalizaèní sítì, a to z dùvodu toho, 
abychom se dostali do co nejlepšího 
koeficientu v rámci ekonomické výhodnosti, 
která byla dùležitým faktorem pøi rozhodování 
o udìlení dotace ze Státního fondu životního 
prostøedí. Tento škrt se týká ulice Na Štìpnici, 
kde musí být vytvoøena i pøeèerpávací stanice 
a tudíž výraznì narùstají ekonomické požadavky 

Speciál - kanalizace
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na odkanalizování této ulice. Došlo ještì k jed-
nomu škrtu v rámci projektové dokumentace, 
a to samotného Pøerovce od mostu smìrem 
nahoru, ovšem zde budou probíhat ještì 
intenzivní jednání a já jsem pøesvìdèen, že tuto 
èást mìsto Opava dofinancuje z vlastních 
zdrojù tak, aby bylo možno mít celý Pøerovec 
odkanalizován. 
V návrhu pøi  projednávání ekonomické 
výhodnosti bylo škrtnout i celý Pøerovec, ale 
zde intenzivním jednáním se podaøilo takovému 
škrtu zabránit a v realizaci je naplánováno 
odkanalizování celého Pøerovce až po most. 
Zbylý kousek, jak jsem již zmiòoval, jsem 
pøesvìdèen, že dokážeme dofinancovat 
z vlastních zdrojù mìsta Opavy. Samozøejmì 
v rámci míst, na která se nedostane odka-
nalizování, je samotná Strážnice, ale zde je 
možnost realizace splaškové kanalizace nereálná 
ze stejných dùvodù, jako na ulici V Ulici a to je 
extrémní finanèní nároènost na jednu pøípojku. 
Souèásti zpravodaje jsou i jednotlivé úseky 
kanalizaèní sítì vyobrazeny po jednotlivých 
ulicích. Zde bych rád upozornil, že zakreslení 
pøípojek k Vašim domùm nemusí korespon-
dovat s reálným stavem, a zde se odkazuji na 
domluvu mezi realizátorem stavby a mìstem 
Opavou, že 

Harmonogram prací splašková kanalizace 
(tak jak ho poskytla real. spoleènost POHL cz)
ÈOV – 5/2021 až 9/2022:
- Kvìten/èerven 2021 – pøípravné práce – 
skrývky ornice, vybudování meziskládek, atd
- Èerven/èervenec 2021 – realizace pøístupové 
komunikace a manipulaèní plochy pro pilotážní 
mechanizaci
- Èervenec/srpen 2021 – realizace 
pøedvrtávaných ŽB a štìrkových pilot

každá pøípojka bude s majiteli 
nemovitostí znovu konzultována a øešena 
opìtovnì bez ohledu na to, jak je zakreslena 
v projektu.

www.suchelazce.cz
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- Srpen/záøí 2021 – práce na založení ÈOV – 
výkop, drenáže, štìrky, podkladní betony
- Záøí/prosinec 2021 – práce na betonových 
konstrukcích nádrží ÈOV – dno, stìny
- Rok 2022 – dokonèení betonových konstrukcí 
provozního celku 1.NP a 2.NP; instalace 
technologie; realizace provozních souborù 
(vnitøní kanalizace, oplocení, osvìtlení, atd); 
individuální a komplexní zkoušky

Kanalizace – Suché Lazce – 5/2021 až 9/2022:
I. etapa – kvìten až øíjen 2021
Úsek od ÈOV po ul. Pøeroveckou
- Kvìten/srpen 2021 – Stoka B – ÈOV šachta 
SP1 až Š16 – 670 bm – mimo komunikaci
Ul. Pøerovecká
- Èerven/záøí 2021 – Stoka B – Š16 až SŠ36 – 
710 bm – komunikace SSMSK
- Èervenec/øíjen 2021 – Stoka B – SŠ36 až Š69 
– 1075 bm – komunikace SSMSK + ul. K 
Vodojemu
- Srpen/øíjen 2021 – Stoka DA – SŠ2 až Š16 – 
650 bm – komunikace SSMSK
- Øíjen 2021 – Stoka D – SŠ2 až Š7 – 105 bm – 
komunikace SSMSK
II. etapa – listopad 2021 až bøezen 2022
- Stoka BA – prùmyslová zóna
- Stoka BC a pøilehlé stoky – ul.Sedlická
- Stoka BF – ul. Májová
- Stoka BF-1 – ul. Jièínská
- Stoka BK – ul. Na Pískovnì
III. etapa – duben 2022 až záøí 2022
- Stoka BE – ul. Støední
- Stoka BE-1 – ul. Jièínská
- Stoka BH a pøilehlé stoky – ul. Ve Dvoøe a 
Návrší
- Stoka BI – ul. U Kašny
- Stoka BJ – ul. Ke Strážnici
- Realizace èerpací stanice ÈS3
- Dokonèení pøípojek na krajské komunikaci
- Finální úpravy povrchù krajských i místních 
komunikací a terénní úpravy po výstavbì 
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kanalizace.
Termíny výstavby pro jednotlivé lokality se 
mohou samozøejmì v prùbìhu výstavby zmìnit. 
Nejdùležitìjší aspekty budou samozøejmì 
geologie podloží, skuteèné vedení inženýrských 
sítí a klimatické podmínky.

Vážení spoluobèané, na základì výzvy, kterou 
jsme uveøejnili na našich webových strán-
kách jste zaslali své dotazy, které se teï 
pokusíme vysvìtlit (odpovìdi pøipravovali 

èerven 2021

zamìstnanci Odboru pøípravy a realizace 
investic v Opavì):

Kdy se budu moci pøipojit?
Jednotlivé nemovitosti se mohou pøipojit až se 
stavba dokonèí, pøedá a pøevezme a bude vydán 
kolaudaèní souhlas na kanalizace a ÈOV 
uvedena rozhodnutím do zkušebního provozu 
(pøedpoklad 9-10/2022). Na základì GZ 
(geodetické zamìøení) si obèané musí nechat na 
své náklady zpracovat PD (projektovou 
dokumentaci) pro územní souhlas soukromé 
èásti pøípojky. Pokud nemáte v obci projektanta, 
který by to chtìl zpracovat, máme v záloze 
projektanty, kteøí projektovali pøípojky pro MÈ 
Zlatníky, Milostovice, Vlaštovièky, Kylešovice. 
Ti by obcházeli obèany, a pokud bude zájem, tak 
zpracují PD soukromé èásti pøípojek vèetnì 
dokladové èásti a vyøídí i územní souhlas. 
K tomu potøebuje projektant plnou moc.
Komentáø obce: Zajištìní PD je nejdùležitìjší 
èástí pøed samotným pøipojením (které zapoène 
po kolaudaci ÈOV). Kontakty na výše 
zmiòované projektanty, kteøí již spolupracovali 
na jiných splaškových kanalizacích, budou 
zveøejnìny na našem sucholazeckém webu. To 
zda využijete tyto projektanty, anebo si majitel 
nemovitosti zajistí svého vlastního, necháváme 
plnì na rozhodnutí každého z Vás. Jenom malé 
doporuèení – doporuèujeme udìlení souhlasu 
s plnou mocí a projektant za Vás vyøeší vše 
potøebné. 

Výkop od šachtice v silnici k hranici 
pozemku se bude dìlat ihned? 
Výkop se bude dìlat od kanalizaèní stoky za 
hranici soukromých pozemkù (za ploty). Tam 
bude umístìna plastová šachtice DN 400. Ve 
vìtšinì pøípadù je uzavøena SoBSVB. Kdy 
se budou pøípojky realizovat, záleží, jakým 
zpùsobem se budou provádìt. Pokud otevøeným 
výkopem tak budou pøípojky realizovat po 

Speciál - kanalizace
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dokonèení urèitého úseku kanalizace, kde 
vysadí odboèku. Umístìní projednají dopøedu 
s vlastníky napojované nemovitosti. V krajských 
komunikacích se budou dlouhé pøípojky pøes 
vedlejší jízdní pruh realizovat protlakem. Ten 
se musí realizovat ze zápichové jámy pøed 
pokládkou kanalizace. 
To bude pøípad ul. Pøerovecké.

Kdo platí pøipojení od šachtice k hranici 
pozemku?
Tento úsek hradí investor stavby tedy mìsto 
Opava. Je v rozpoètu stavby. Jak již bylo 
zmínìno za hranici pozemku. Je to pro obèany 
výhoda. Pokud by zasahoval do pozemku mìsta 
Opavy, tak si musí vyøídit zvláštní užívání 
veøejných ploch, platit nájem i bøemeno ve 
prospìch mìsta Opavy.

Bude pøípojka øešena individuálnì s každým 
domem?
Ano.

Jak bude øešena dopravní obslužnost ulic, 
ve kterých se bude zrovna provádìt 
kanalizace (parkování, IZS) ?
Pro IZS musí zhotovitel vždy zajistit prùjezd. 
Jeden jízdní pruh volný. Pøi pøekopu pøípojkou 
bude mít k dispozici pøejezdový plech. S 
jednotlivými vlastníky se dopøedu dohodnou na 
omezení vjezdu, parkování. Je to ve vìtšinì 
pøípadù na jeden den. Ráno odjede do práce 
a odpoledne vjede na svùj pozemek. Podle 
hloubky uložení potrubí, výskytu stávajících IS 
a geologie bude denní postup cca 2 – 4 roury 
(12 až 24 m) pro jednu pracovní èetu. Ti, kdo 
budou doma a chtìjí použít vozidlo bìhem 
omezení, si ho musí dát mimo prostor pracovní 
èinnosti kanalizace. Svoz komunálního odpadu 
v místì pracovní èinnosti probíhá tak, že 
zhotovitel dá oznaèené nádoby na místo 
dohodnuté s TSO, popøípadì jiným subjektem. 

www.suchelazce.cz
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I zastávky MHD budou posunuty po projednání 
na nezbytnì nutnou dobu.

Bude mít obec urèenou osobu, která se bude 
vìnovat kanalizaci a øešit stavební problémy, 
které jistì nastanou? 
Za mìsto Opavu, bude dohlížet na stavbu pan 
Onderka. Na stavbì bude informaèní tabule se 
jmény a tel. kontakty za zhotovitele i objed-
natele. Samotná obec bude mít svého zástupce 
na stavbì, který bude pøedevším komunikovat 
s majiteli nemovitostí.

Bude nìkdo kontrolovat, zda a jak jsou 
jednotlivé domy pøipojeny?
To bude ve vyjádøení provozovatele SmVaK 
Ostrava. V Opavì provádìl kontrolu pracovník 
provozovatele. V MÈ starostové (povìøená 
osoba). Urèitì musí obèané napojit do nové 
splaškové kanalizace jen odpadní vody 
(WC, koupelny, prádelny, kuchynì). 
Komentáø obce: Pro správné fungování 
technologie èistièky odpadních vod, je velmi 
dùležité, aby do ÈOV tekly v drtivé vìtšinì 
pouze splaškové vody, a proto bude dùkladnì 
kontrolováno, aby se do kanalizaèní sítì 
napojovaly pouze splašky nikoliv deš�ové vody. 
Deš�ové vody musí být napojeny na souèasnou 
deš�ovou kanalizaci v Suchých Lazcích. 
Placení "stoèného" vznikne automaticky, a nebo 
to bude SmVaK øešit individuálnì dle doby 
pøipojení na kanalizaci.

Placení stoèného nastane podepsáním 
smlouvy mezi napojenými vlastníky 
a provozovatelem? 
Zkušební provoz ÈOV je dán na dobu jednoho 
roku. Do té doby je požadavek, aby se obèané 
napojili, abychom splnili limity èištìné ÈOV 
dané poskytovatelem dotace, jinak dojde 
k jejímu krácení. Doba jednoho roku je i v 
budoucí smlouvì na VB. Mìsto Opava v již 
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realizovaných MÈ i v Opavì schválilo pro 
obèany penìžitý dar ve výši 5 tis. Kè. Bylo by 
dobré ho schválit i pro MÈ Komárov a Suché 
Lazce. Po napojení, kontrole a uzavøení 
smlouvy s provozovatelem zajde majitel 
nemovitosti na Odbor majetku mìsta s kopií 
smlouvy na stoèné a poskytne èíslo úètu, na 
který mu bude penìžitý dar zaslán.

Oboru majetku mìsta Magistrátu Opava jsme se 
také zeptali.

Jaká je výhodnost toho, že SMVAK bude mít 
ve správì splaškovou kanalizaci a platí za ni 
nìjaké nájemné mìstu Opava?
- Na území statutárního mìsta Opava je 
dominantní stoková sí� ve vlastnictví spo-
leènosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., která vlastní cca 147,67 km 
kanalizace na území mìsta, vlastní také centrální 
ÈOV Opava, vše souèasnì provozuje.
Na kanalizaci ve vlastnictví SmVaK je napojena 
kanalizace ve vlastnictví SMO, kterou 
spoleènost SmVaK Ostrava a.s. provozuje.
Pøed uzavøením koncesní smlouvy „Smlouva 
o nájmu a provozování kanalizací“, na základì 
výbìrového øízení, s provozovatelem SmVaK,
byly uzavøeny dílèí smlouvy k jednotlivým 
kanalizacím "Smlouva o provozování vodního 
díla" s provozovatelem kanalizací (SmVaK). 
- Mezi kanalizaci SMO a kanalizací SmVaK 
existuje celkem 13 rùzných nápojných bodù. 
SMO vlastní samostatnou dílèí stokovou sí�,
vèetnì ÈOV v mìstské èásti Vávrovice, a také 
další dvì samostatné dílèí stokové sítì, které 
jsou spolufinancované z Operaèního programu
životní prostøedí (Zlatníky a Milostovice – 
splašková kanalizace, Vlaštovièky + Jarkovice – 
splašková kanalizace), vèetnì dvou nových 
ÈOV.
- Dle § 2 odst. 5 zákona è. 274/2001 Sb., zákon 
o vodovodech a kanalizacích, je provozovatelem 
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osoba (spoleènost), která provozuje vodovod
nebo kanalizaci a je držitelem povolení 
k provozování vydaného krajským úøadem 
podle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Proè mìsto Opava pøistupuje k tomu, že dává 
svojí splaškovou kanalizaci do správy 
SMVAK?
- Statutární mìsto Opava, jako žadatel o dotaci 
z Operaèního programu životního prostøedí 
"OPŽP 2014-2020", muselo zajistit soulad 
s podmínkami pro vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, a jednou z podmínek bylo 
zajištìní provozování kanalizace ve vlastnictví 
SMO dle požadavkù v OPŽP 2014-2020,
kdy pøedmìtem provozování, v souladu 
s podmínkami OPŽP, bude pouze veškerá 
oddílná kanalizace SMO s èištìním odpadních 
vod na ÈOV (souèasná a nová dle Projektu 
OPŽP), dále ÈOV Vávrovice a nová ÈOV dle 
Projektu OPŽP ve vlastnictví SMO. Ostatní 
jednotné kanalizace bez ukonèení na ÈOV
si bude SMO dál samo provozovat. Tato 
varianta byla pøedbìžnì projednána s posky-
tovatelem dotace státním fondem životního 
prostøedí (SFŽP ÈR). Schválení tohoto postupu 
bylo oficiálnì provedeno v rámci "Zprávy 
k Nástroji Udržitelnosti 2014+", což bylo 
jedním z povinných podkladù k vydání
Rozhodnutí o pøiznání dotace.
- Zastupitelstvo SMO dne 24.4.2017 usnesením 
è. 445/22 ZM 17 schválilo zpùsob provozování 
kanalizace pro veøejnou potøebu s èištìním na 
ÈOV jako oddílný model provozování, tj. výbìr 
externího provozovatele s respektováním 
dotaèních podmínek pro novou provozní 
smlouvu uzavíranou na dobu 10 let.
Viz pøíloha - PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ. 
Delší doba jak deset let není v podmínkách 
OPŽP (2014-2020) pøípustná.
- Dne 1. 12. 2017 Státní fond životního prostøedí 
Èeské republiky koncesní dokumentaci schválil.

Speciál - kanalizace
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Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

 Dìkujeme za pomoc.
Vaše písemné podnìty, pøíspìvky, pozvánky na akce 
a zajímavé informace o jejich prùbìhu rádi zaøadíme 
do zpravodaje. Podklady posílejte na emailovou adresu 

Pokud máte doma 
zajímavé historické fotografie, budeme moc rádi, když 
nám je zapùjèíte k okopírování.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v èervnu 2021, posílejte námìty, podklady.
redakce@suchelazce.cz. Pøíspìvky prosím zasílejte 
v elektronické podobì, tedy napø. v aplikaci Word, Open 
office, apod. Fotografie k èlánkùm prosím pøikládejte 
zvláš�, mùžou být i na pamì�ových kartách, pøípadnì 
USB discích. Zpravodaj vydal ÚMÈ Opava-Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, www.suchelazce.cz
Telefon: 604 229 398, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
nebo info@suchelazce.cz
Úøední hodiny starosta: úterý 17-19 h., tel. starosta: 734 
763 998
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Bc. Klára 
Vèelková, Vìra Kubínová.
 www.davedesign.cz, èerven 2021 náklad 350 výtiskù

redakce
David Závìšický
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- RMO na svém 77. jednání, konaném dne 24.1. 
2018, schválila znìní koncesní dokumentace 
a povìøení spoleènosti J2V services s.r.o.,
zastoupenou Ing. Jaroslavem Glogarem, 
jednatelem spoleènosti, k zahájení koncesního 
øízení s názvem:
"Výbìr provozovatele kanalizace statutárního 
mìsta Opava".
- Cílem koncesního øízení bylo získání nejlepší 
nabídky, pøièemž dominantním hodnotícím 
kritériem byla nabídka provozních nákladù, tj. 
nejlepší nabídka, která bude garantovat nejnižší 
cenu pro stoèné. Pro SmVaK, jako jednoho 
z potencionálních úèastníkù, svìdèily objektivnì 
existující výhody (znalost a provozní zkušenosti 
s existující „historickou“ kanalizací ve 
vlastnictví SMO na území statutárního mìsta 
Opavy nebo v blízkém dosažitelném okolí SMO, 
a již existující technická a personální kapacita). 
Každý jiný úèastník (mimo SmVaK) by musel, 
pro plnìní smluvních povinností, vytvoøit 
v místì pøimìøenou technickou a personální 
kapacitu, dále by musel vynaložit poèáteèní 
náklady na získání výsledkù prùzkumu stavu 
"historických" èástí stokové sítì SMO s ohle-

dem na rizika budoucích poruch a rozsahu 
nutných budoucích preventivních opatøení 
(èištìní kanalizací).

Jaký je standardní výpoèet stoèného 
u SMVAKu?
- Výpoèet probíhá na základì postupù 
stanovených ve smlouvì o nájmu a provozování 
kanalizací è.575930/KNS/OP/2018 ze dne 
23.10.2018, (PID: MMOPP00IT8FO) 
èl. 8 - Cena pro stoèné a pøílohy è. 5 - Platební 
mechanismus (viz Finanèní nástroje) ve znìní 
Dodatku è. 1. 
Pro výpoèet stoèného je klíèové plnìní 
ukazatele fakturované odpadní vody. Vstupní 
data k nastavení ceny pro stoèné, pro následující 
roky, se týkají investièních programù v plateb-
ním mechanismu, jedním z nich je zahájení 
provozování, a z toho plynoucí objem 
fakturovaných odpadních vod provozovatelem, 
dle reálné skuteènosti, a to s ohledem na 
investièní programy (Projekt OPŽP) "Zlatníky 
a Milostovice" a "Vlaštovièky + Jarkovice", kde 
dochází k postupnému napojování obyvatel 
a provozu ÈOV.

Speciál - kanalizace
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