VH atelier, spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
BUKOVINA
Investiční záměr

------------------------------------------------------------------------------------------------

A. TEXTOVÁ ČÁST
------------------------------------------------------------------------------------------------

Brno, červenec 2020

1999

Odkanalizování obce Bukovina

OBSAH:
A.1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ......................................................................................................................... 3

A.2.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ............................................................................................................. 4

A.2.1.

PODKLADY POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM ....................................................................................................... 4

A.2.2.

OSTATNÍ PODKLADY ................................................................................................................................... 4

A.3.

POUŽITÉ PŘEDPISY ............................................................................................................................. 5

A.4.

ÚVOD ................................................................................................................................................. 6

A.4.1.

POPIS LOKALITY ........................................................................................................................................ 7

A.4.2.

STÁVAJÍCÍ STAV ODKANALIZOVÁNÍ DLE PRVKÚK ............................................................................................. 9

A.4.3.

VÝHLED DLE PRVKÚK ............................................................................................................................. 10

A.4.4.

ZHODNOCENÍ NÁVRHU DLE PRVKÚK .......................................................................................................... 13

A.4.5.

VÝHLED DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU.................................................................................................................. 13

A.4.6.

SKUTEČNÝ STAV ODKANALIZOVÁNÍ OBCE BUKOVINA ....................................................................................... 15

A.5.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR ODKANALIZOVÁNÍ ............................................................................................. 16

A.5.1.

ZÁKLADNÍ HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY – VARIANTA I. ..................................................................................... 16

A.5.2.

TECHNICKÝ POPIS – VARIANTA I. ............................................................................................................. 16

A.5.3.

ZÁKLADNÍ HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY – VARIANTA II. ................................................................................. 19

A.5.4.

TECHNICKÝ POPIS – VARIANTA II. ............................................................................................................ 20

A.5.5.

ZÁKLADNÍ HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY – VARIANTA III. ................................................................................ 21

A.5.6.

TECHNICKÝ POPIS – VARIANTA III. ........................................................................................................... 22

A.5.7.

TECHNICKÝ POPIS – VARIANTA IV. ........................................................................................................... 25

A.6.

PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY ................................................................................... 27

A.6.1.

VARIANTA I. ........................................................................................................................................ 27

A.6.2.

VARIANTA II. ....................................................................................................................................... 28

A.6.3.

VARIANTA III. ...................................................................................................................................... 28

A.6.4.

VARIANTA IV. ...................................................................................................................................... 29

A.6.5.

NÁKLADY NA PROJEKČNÍ PŘÍPRAVU ................................................................................................... 29

A.7.

INFORMACE O MOŽNOSTECH ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ .................................................. 32

A.8.

KONCEPČNÍ NÁVRH HARMONOGRAMU ........................................................................................... 33

A.9.

STOČNÉ ............................................................................................................................................ 34

A.10.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ................................................................................................................... 35

2

Odkanalizování obce Bukovina

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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A.2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ
A.2.1. Podklady poskytnuté objednatelem
• rozhodnutí o prodloužení povolení k nakládání s vodami;
• webový portál s náhledem některých tras stávající kanalizace;
• orientační zákres průběhu stávající kanalizace.
A.2.2. Ostatní podklady
• digitální mapové podklady z Geoportálu ČÚZK v digitální podobě;
• podklady Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVKJMK).
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A.3. POUŽITÉ PŘEDPISY
• Zákon 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (Zákon o vodovodech a kanalizacích)
ve znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky
č.515/2006 Sb.
• Nařízení vlády 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
• ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
• ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel.
• TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace.
• ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace.
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
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A.4. ÚVOD
Předmětem tohoto projektu je investiční záměr odkanalizování obce Bukovina s názvem
„Odkanalizování obce Bukovina“. Záměr byl vypracován na základě objednávky od obce
Bukovina a v jeho rámci jsou technicky a ekonomicky posuzovány 4 varianty:
• varianta jednotné kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod – v obci Bukovina
bude provedena rekonstrukce stávající jednotné stokové sítě a dovybudování úseků
jednotné, příp. splaškové stokové sítě; stoková síť bude vzhledem k morfologii terénu
doplněna výtlačnými řady a bude zakončena novou ČOV Bukovina, kapacita ČOV je
uvažována 600 EO;
• varianta splaškové kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod – v obci Bukovina
bude vybudována kompletně nová oddílná splašková stoková síť doplněná výtlačnými
řady a zakončena novou ČOV Bukovina, stávající stoková síť bude využita na odvod
dešťových vod, kapacita ČOV je uvažována 600 EO;
• varianta splaškové gravitační kanalizace v kombinaci s kanalizačními výtlaky z obcí
Bukovina a Bukovinka zaústěné na jednu centrální ČOV Bukovina – v obcích
Bukovina a Bukovinka budou vybudovány nové oddílné splaškové stokové sítě
s výtlaky; v obci Bukovina bude návrh kanalizace totožný s variantou II., v obci
Bukovinka bude vybudovaná nová splašková kanalizace s kanalizačními výtlaky,
který by přečerpávaly splaškové odpadní vody na ČOV Bukovina, kapacita ČOV je
uvažována 1350 EO;
• varianta domovních čistíren odpadních vod (DČOV) s telemetrickým řídícím
systémem – každá nemovitost bude mít zřízenou vlastní DČOV s přepadem do
stávající kanalizace, případně do recipientu nebo do zasakovacích objektů; každá
DČOV bude vybavena dohledovým systémem, kterým lze 24 hodin denně sledovat v
on-line režimu stav a funkčnost jednotlivých DČOV, speciálním softwarem je lze také
vzdáleně ovládat a nastavovat.
Investiční záměr zahrnuje textovou, výkresovou a rozpočtovou část. Textová část zahrnuje
základní technický popis variant a základní hydrotechnické výpočty. Výkresová část je
tvořena situačními výkresy řešených variant (situace širších vztahů a situace katastru
nemovitostí). V rozpočtové části se nachází propočet investičních nákladů stavby.
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A.4.1. Popis lokality
Oblast obcí Bukovina a Bukovinka se nachází v jižní části okresu Blansko
v Jihomoravském kraji.
Bukovina:
Obec Bukovina leží cca 5 km jižně od města Jedovnice. Obec se nachází v nadmořské
výšce cca 480–500 m. n. m. a rozloha katastru obce činí cca 2,73 km². Žije zde 430 obyvatel a
v obci je evidováno 161 domů.
Občanskou vybavenost tvoří rozvod vody, elektřiny, plynu a obecní knihovna, škola,
hasičská zbrojnice.
Základní údaje obce:
• Název obce:

Bukovina

• Katastrální území:

Bukovina

• Výměra kat. území:

2,73 km2

• Okres:

Blansko

• Kraj:

Jihomoravský kraj

• Počet obyvatel:

430

• Výhledový počet obyvatel:

600

• Místně příslušný stavební úřad:

Úřad městyse Jedovnice

• Místně příslušný vodoprávní úřad: MěÚ Blansko

Bukovinka:
Obec Bukovinka leží cca 6 km jihovýchodně od města Jedovnice. Obec se nachází
v nadmořské výšce cca 500 - 530 m n.m. a rozloha katastru obce činí cca 8,48 km2. Vesnice
se neformálně dělí na několik částí – Dědina, Dolňák, Pindula, Nová čtvrt, Černý les a U
Brněnské cesty. Aktuálně zde žije 590 obyvatel a v obci je evidováno 240 domů.
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Občanskou vybavenost tvoří rozvod elektřiny, vodovodu, plynu a mateřská školka.
Chybí zde pošta, lékárna i jakékoliv zdravotnické zařízení.
Základní údaje o obci:
• Název obce:

Bukovinka

• Katastrální území:

Bukovinka

• Výměra kat. území:

8,48 km2

• Okres:

Blansko

• Kraj:

Jihomoravský

• Počet obyvatel:

590

• Výhledový počet obyvatel:

750

• Místně příslušný stavební úřad:

Úřad městyse Jedovnice

• Místně příslušný vodoprávní úřad: MěÚ Blansko

Katastr obcí je geologicky jednotný, tvoří ho souvrství slepence, jehož stáří se datuje
zhruba do období před 350 tis. lety. Oblast vápencového Moravského krasu do katastru obce
nezasahuje. Obce Bukovina a Bukovinka jsou součástí Drahanské vrchoviny.
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Obrázek 1: Mapa obcí Bukovina a Bukovinka
Katastr Bukovinky a Bukoviny leží na rozvodí tři potoků – Křtinského, Rakovce a
Říčky, patří do povodí Moravy a úmoří Černého moře. Samotnou obcí Bukovinka protékají
potoky Malý Rakovec a Strhovec, na němž se rozlévá stejnojmenný rybník, v obci spíš zvaný
Brodek. Krajem obce Bukovina protéká Křtinský potok.
A.4.2. Stávající stav odkanalizování dle PRVKÚK
Bukovina
Dle PRVKÚK není v obci Bukovina kanalizace pro odvádění splaškových odpadních
vod. V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – zatrubněného potoka.
Splaškové odpadní vody jsou částečně předčištěny v septicích a z části jsou
akumulovány v žumpách, které mají přepady zaústěny do stávající původně dešťové
kanalizace, popřípadě do povrchových příkopů či trativodů, kterými odpadní vody odtékají
spolu s ostatními vodami do místního recipientu. Výjimečně jsou odpadní vody ze žump
vyváženy na pole.
Provozovatel kanalizace je obec. V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské
aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.
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Bukovinka
Dle PRVKÚK v obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci
jsou nesoustavné úseky dešťové kanalizace. Kanalizace je na dolním konci vyústěna do
potoka protékajícího tzv. Studeným žlebem (povodí Rakovce). Druhá část obce je spádována
k potoku vtékajícího do rybníka Strhovec, neboli Brodek (povodí Křtinského potoka).
Likvidace splaškových odpadních vod probíhá lokálně. Splaškové odpadní vody jsou
částečně předčištěny v septicích a z části jsou akumulovány v žumpách, které mají přepady
zaústěny do stávající původně dešťové kanalizace, popřípadě do povrchových příkopů či
trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do místních recipientů.
V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího
množství odpadních vod z výroby.
Tento stávající stav je v rozporu s platnými předpisy (zákonem č. 254/2001 Sb., §38,
novela 150/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a působí negativně na životní prostředí.
Zástavba v obci je tvořena vesměs samostatně stojícími rodinnými domy nebo domy v řadové
zástavbě. Zbudování nové splaškové kanalizační sítě (příp. rekonstrukci stávající kanalizace)
včetně ČOV je chybějícím článkem k dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura
bydlení a zlepší se životní prostředí v daném území. Navržená opatření budou mít také
významný pozitivní vliv na kvalitu vody v tocích. Stávající jednotné kanalizace budou po
realizaci opatření následně využity jako dešťová stoková síť.

A.4.3. Výhled dle PRVKÚK
Bukovina:
Dle PRVKÚK je uvažováno s výstavbou nové gravitační splaškové kanalizace, kterou
budou odpadní vody odvedeny do jižní části obce, kde bude umístěna mechanicko-biologická
ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod do Křetínského potoka.
Vzhledem ke konfiguraci terénu bude stoková síť doplněna o 1 ks čerpací stanice s
výtlakem, kterým budou odpadní vody čerpány do gravitační části kanalizace v povodí ČOV.
Do doby realizace uvedených opatření bude odvádění a čištění odpadních vod probíhat
individuálním způsobem.
Stávající kanalizace bude po výstavbě splaškové kanalizace využívána pro odvádění
dešťových vod.
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Jako s možným technickým řešením lze variantně uvažovat s výstavbou společně ČOV
pro obce Bukovina a Bukovinka. V takovém případě bude navrhovaná ČOV Bukovina
navržena s dostatečnou kapacitou i pro připojení odpadních vod z obce Bukovinka.

Obrázek 2: Přehledná výhledová situace obce Bukovina dle PRVKÚK
Bukovinka:
Dle PRVKÚK bude v obci Bukovinka vybudována nová gravitační splašková
kanalizace, kterou budou odpadní vody odváděny do západní části obce, kde bude
vybudována nová mechanicko-biologická ČOV. Vzhledem ke konfiguraci terénu, kdy obec je
rozdělena na dvě povodí, bude stoková síť doplněna o 1 ks čerpací stanice s výtlakem, kterým
budou odpadní vody z východní části čerpány do gravitační části kanalizace v povodí ČOV.
Likvidace kalu bude řešena odvozem stabilizovaného kalu v tekutém stavu na větší ČOV,
popř. jiným opatřením dle platné legislativy. Recipientem pro vyčištěné odpadní vody bude
vodní tok Strhovec.
Do doby realizace uvedených opatření bude odvádění a čištění odpadních vod probíhat
individuálním způsobem. Stávající kanalizace bude po výstavbě splaškové kanalizace
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využívána pro odvádění dešťových vod.
Jako s možným technickým řešením lze variantně uvažovat s výstavbou společně
ČOV pro obce Bukovina a Bukovinka. V takovém případě bude navrhovaná ČOV Bukovina
navržena s dostatečnou kapacitou i pro připojení odpadních vod z obce Bukovinka.

Obrázek 3: Přehledná výhledová situace obce Bukovinka dle PRVKÚK

Obrázek 4: Legenda PRVKÚK
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A.4.4. Zhodnocení návrhu dle PRVKÚK
Zbudování nové splaškové kanalizační sítě včetně ČOV je chybějícím článkem k
dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší se životní prostředí v
obcích. Navržená opatření budou mít také významný pozitivní vliv na kvalitu vody v tocích.
Stávající dešťová kanalizace bude po realizaci opatření nadále k tomuto účelu využívána.
A.4.5. Výhled dle Územního plánu
Bukovina:
Dle pozdějších změn územního plánu obce Bukovina jsou dešťové vody likvidovány
zčásti vsakem neškodně na vlastních pozemcích, zčásti svedeny do dešťové kanalizace.
Balastní vody jsou svedeny do dešťové kanalizace přes navržený lapač splavenin do stávající
vodoteče. Splaškové vody jsou přečištěny v malých domovních ČOV a poté svedeny do
vodoteče do doby vybudování obecní ČOV. Pozemky podél komunikace budou
odkanalizovány po jižní hranici území tak, že nebude nutné budovat čerpací stanici odpadních
vod a tlakovou kanalizaci.
Změny územního plánu neobsahují celkový výkres koncepce technické infrastruktury či
jiný podobný výkres dokumentující celkový stav kanalizační sítě.
Obec Bukovina v současné době zpracovává nový územní plán. Starosta obce pro účely
zpracování investičního záměru poskytl návrh tohoto územního plánu viz. Obrázek 5.
Aktuálně má obec Bukovina prodloužený termín platnosti povolení k nakládání
s vodami vydané dne 08.07.2016 na dobu do 31.12.2021.
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ČOV
Obrázek 5: Situace dle návrhu územního plánu obce Bukovina

Bukovinka:
Dle územního plánu s názvem „Územní plán Bukovinka“ (srpen 2018) byla v obci
postupně vybudována jednotná kanalizace za účelem odvádění dešťových vod ze zastavěné
části obce a přečištěných odpadních vod ze septiků a domovních ČOV.
Dle návrhu Územního plánu bude stávající kanalizace rekonstruována a nadále
provozována jako dešťová. V obci bude realizována kompletní síť oddílné splaškové
kanalizace. Pro plochy určené k nové zástavbě byly navrženy nové stoky oddílné splaškové a
dešťové kanalizace. Veškeré splaškové vody z obce budou odváděny na navrhovanou obecní
ČOV. Čištění odpadních vod z obce bude řešeno prostřednictvím centrální čistírny odpadních
vod. ČOV bude situována západně od obce v k.ú. Bukovina, do povodí Křtinského potoka, na
pravém břehu toku Strhovec.
Aktuálně má obec Bukovinka prodloužený termín platnosti povolení k nakládání
s vodami vydané dne 29.07.2015 na dobu do 31.12.2020.
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ČS
ČOV

ČS
Obrázek 6: Situace dle územního plánu obce Bukovinka

A.4.6. Skutečný stav odkanalizování obce Bukovina
Obec Bukovina je aktuálně odkanalizována stávající jednotnou kanalizací, do které jsou
zaústěny vody dešťové a zároveň jsou do ní napojeny také přepady ze septiků a jímek.
Jednotlivé stoky stávající jednotné kanalizace jsou zaústěny do zatrubněného potoka, který
slouží jako kmenová stoka jednotné kanalizace. Vzhledem ke sklonovým poměrům v obci je
kanalizace vyústěna dvěma výustmi do zdejších vodních toků. Část nemovitostí v obci
(zejména nová zástavba) mají vybudované domovní čistírny odpadních vod. V obci se v
průběhu příštích deseti let předpokládá výstavba dalších rodinných domů a nárůst počtu
obyvatel až na cca 600.
Obec Bukovina do budoucna podporuje decentralizovaný způsob čištění odpadních vod
s pomocí telemetrického řídícího systému. Nicméně je nutné tuto variantu provozně a
ekonomicky posoudit s dalšími možnostmi odkanalizování.

15

Odkanalizování obce Bukovina

A.5. INVESTIČNÍ ZÁMĚR ODKANALIZOVÁNÍ
V rámci investičního záměru „Odkanalizování obce Bukovina“ se pracuje se čtyřmi
variantami odkanalizování. Tyto varianty budou podrobně popsány v následujících
kapitolách.
A.5.1. Základní hydrotechnické výpočty – varianta I.
V hydrotechnických výpočtech je uvažováno s počtem ekvivalentních obyvatel (dále
EO), ve kterém je zahrnuta produkce splaškových odpadních vod od podnikatelských
subjektů a také výhledové množství napojovaných obyvatel. Množství odpadních vod je
zvětšené o vody balastní, které je zde odhadnuto pro nově zrekonstruovanou jednotnou
stokovou síť na 15 % průměrného denního přítoku.
Produkce městských odpadních vod – současně přiváděné znečištění – obec Bukovina
Počet EO

EO

=

600 EO

Obyvatelstvo – specifická potřeba vody

SPVobyv

=

120 l/EO/den

Denní množství odpadních vod

Q24,obyv

=

72 m3/den

Znečištění odpadních vod Lc

Lc obyv

=

36 kgBSK5/den

Balastní vody BV 15%

Qbal

=

Qbal
Průměrný denní přítok vč. balastních
vod
Q24

=
=

82,8 m3/den

Q24

=

0,96 l/s

Souč. max. hodinové nerovnoměrnosti

kh

=

2,52 -

Max. hod. přítok OV vč. BV

Qh

=

Qh

=

3,3 l/s

Qr

=

30 220 m3/rok

Roční množství odpadních
vod

10,8 m3/den
0,125 l/s

11,88 m3/hod

A.5.2. Technický popis – VARIANTA I.
V této variantě se uvažuje s částečnou rekonstrukcí stávající jednotné stokové sítě,
dovybudování nových úseků jednotné stokové sítě a v místech nové zástavby nebo
předpokládané budoucí zástavby s výstavbou nové splaškové stokové sítě. Před zahájením
projekčních prací je nezbytné ověřit skutečný průběh, dimenze a délky stávající jednotné
stokové sítě pasportizací.
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Na stokové síti bude proveden podrobný monitoring kamerovými náhledy a budou
vytipovány úseky, které bude nutné rekonstruovat. Předpokládá se s rekonstrukcí cca 20%
celkové délky jednotné stokové sítě. Současně se uvažuje s kompletní rekonstrukcí obou
zatrubněných vodních toků, které jsou ve špatném technickém stavu.
Před rekonstrukcí jednotné stokové sítě bude nutné ověřit také její hydraulickou
kapacitu a případně rekonstrukcí provést zkapacitnění páteřních úseků. Ověření hydraulické
kapacity stokové sítě by však bylo předmětem případné projektové dokumentace.
Do jednotné kanalizace budou napojeny splaškové přípojky a přípojky dešťových svodů
a uličních vpustí. U nové zástavby je uvažováno s napojením splaškových vod do nové
splaškové kanalizace, přičemž nakládání s dešťovými vodami bude řešeno individuálně.
Stokovou síť v obci tvoří dva zatrubněné toky a stoky jednotné kanalizace, které se do
těchto zatrubněných toků zaúsťují. Na obou zatrubněních tocích je navržena odlehčovací
komora. Odlehčovací komory na zatrubněních vodních tocích budou technicky řešeny tak,
aby při splaškovém průtoku byly odpadní vody odváděny nově navrženým úsekem jednotné
stoky na ČOV Bukovina (stoka „A“) nebo do čerpací stanice ČS1 (stoka „C“). Při dešťovém
průtoku budou dešťové vody vedeny přes odlehčovací komoru dále zatrubněním tokem do
recipientu.
Vzhledem k morfologii terénu obce zde budou vybudovány min. 2 čerpací stanice. Do
první čerpací stanice s označením ČS2, která je navržena jako čerpací stanice v mokré jímce,
bude zaústěna splašková kanalizační stoka „D“, do které jsou svedeny splaškové odpadní
vody z východní části obce. Z ČS2 je veden splaškový kanalizační výtlak „V2“, který slouží
k překonání výškového rozdílu a bude zaústěn do stávající jednotné gravitační stoky „C-3“.
Další čerpací stanicí je ČS1, do které bude zaústěna jednotná kanalizační stoka „C“, kterou je
odvodněna jižní část obce. ČS1 bude navržena jako čerpací stanice se separací pevných látek.
Z čerpací stanice ČS1 bude proveden jednotný kanalizační výtlak „V1“ z potrubí d110 dl.
367,0 m a tento výtlak bude sloužit pro překonávání výškového rozdílu do povodí jednotné
gravitační stoky „B“.
Západní částí obce prochází páteřní stoka „A“ (zatrubněný vodní tok), do které jsou
zaústěny všechny ostatní stoky z obce. Stoka „A“ odvádí odpadní vody na novou čistírnu
odpadních vod, která bude situována jižně pod obcí Bukovina v katastrálním území Bukovina
u bezejmenného potoka. Před ČOV je navržena odlehčovací komora. Odlehčené vody budou
zaústěny do bezejmeného vodního toku nově navrženým výustním objektem.
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ČOV bude navržena jako mechanicko-biologická pro 600 EO. Vyústění ČOV je
navrženo přes nový výustní objekt do bezejmenného potoka, který ústí do Křtínského potoka.
Tabulka 1: Délky a dimenze rekonstruovaných jednotných stok v obci Bukovina – VARIANTA
I.
GRAVITAČNÍ STOKY REKONSTRUKCE JEDNOTNÉ
STOKOVÉ SÍTĚ
STOKA
Stoka A-1
Stoka A-2
Stoka A-3
Stoka A-4

DIMENZE DÉLKA [m]
DN 300
40,0
DN 300
105,0
DN 300
93,0
DN 300
64,0

Stoka A-5

DN 400

185,0

Stoka A-6

DN 300

168,0

Stoka A-6-1

DN 300

38,0

Stoka A-7
Stoka A-8
Stoka B
Stoka B-1
Stoka B-2
Stoka C-1

DN 400
DN 300
DN 300
DN 250
DN 300
DN 400
DN 300
DN 200
DN 300
DN 600
DN 400
DN 400
DN 300

183,0
150,0
350,9
45,5
12,0
148,0
151,4
18,8
240,0
152,0
87,0
100,0
234,0

DN 250

45,5

DN 300

1646,3

DN 400

703,0

DN 600
DN 200

152,0
18,8

Stoka C-2
Stoka C-2-1
Stoka C-3
Stoka C-4
Stoka C-4-1
Stoka C-4-2
Stoka C-5

CELKEM

ZATRUBNĚNÝ VODNÍ TOK REKONSTRUKCE JEDNOTNÉ
STOKOVÉ SÍTĚ
STOKA
Stoka A
Stoka C
Stoka E
CELKEM
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DIMENZE
DN 1000
DN 800
DN 600
DN 600

DÉLKA [m]
272,0
227,0
519,0
166,0

DN 600

685,0

DN 800

227,0

DN 1000

272,0
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Tabulka 2: Délky a dimenze nových stok v obci Bukovina – VARIANTA I.
GRAVITAČNÍ STOKY - NOVÁ
JEDNOTNÁ STOKOVÁ SÍŤ

GRAVITAČNÍ STOKY - NOVÁ
STOKOVÁ SÍŤ
DÉLKA
STOKA DIMENZE DÉLKA [m] STOKA DIMENZE
[m]
DN 600
141,0
DN
250
104,0
Stoka A-9
Stoka A
DN 400
181,0
DN 250
127,0
Stoka B-3
DN 300
17,0
DN 250
257,0
Stoka D
173,0
Stoka A-10 DN 300
DN 300
125,0
Stoka C
CELKEM

DN 300

315,0

DN 400

181,0

DN 600

141,0

CELKEM

DN 250

488,0

Tabulka 3: Délky a dimenze kanalizačních výtlaků v obci Bukovina – VARIANTA I.
KANALIZAČNÍ VÝTLAKY
STOKA

DIMENZE

DÉLKA [m]

Výtlak V1

d110

367,0

Výtlak V2

d90
d90

300,0

d110

367,0

CELKEM

300,0

A.5.3. Základní hydrotechnické výpočty – VARIANTA II.
V hydrotechnických výpočtech je uvažováno s počtem ekvivalentních obyvatel (dále
EO), ve kterém je zahrnuta produkce splaškových odpadních vod od podnikatelských
subjektů a také výhledové množství napojovaných obyvatel. Množství odpadních vod je
zvětšené o vody balastní, které jsou zde odhadnuty na 5 % průměrného denního přítoku.
Produkce splaškových odpadních vod – současně přiváděné znečištění – obec Bukovina
Počet EO

EO

=

600 EO

Obyvatelstvo - specifická potřeba vody

SPVobyv

=

120 l/EO/den

Denní množství odpadních vod

Q24,obyv

=

72 m3/den

Znečištění odpadních vod Lc

Lc obyv

=

36 kgBSK5/den

Balastní vody BV 5%

Qbal

=

3,6 m3/den

Qbal

=
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Průměrný denní přítok vč. balastních vod

Q24

=

75,6 m3/den

Q24

=

0,88 l/s

souč. max. hodinové nerovnoměrnosti

kh

=

2,52 -

Max. hod. přítok OV vč. BV

Qh

=

Qh

=

3,2 l/s

Qr

=

27 590 m3/rok

Roční množství odpadních
vod

11,52 m3/hod

A.5.4. Technický popis – VARIANTA II.
V této variantě se uvažuje s výstavbou nové oddílné splaškové stokové sítě pro odvod
splaškových odpadních vod (kuchyně, záchody, umyvadla, vany…). Je nutné oddělit
splaškové a dešťové odpadní vody. Obyvatelé obce budou tak nuceni zaústit do kanalizace
pouze splaškové přípojky, dešťové přípojky zůstanou napojeny na stávající kanalizaci, ze
které se stane výhradně dešťová kanalizace, případně bude nakládání s dešťovými vodami
řešeno individuálně.
Všechny splaškové odpadní vody budou zaústěny na samostatnou ČOV Bukovina
situovanou jižně pod obcí Bukovina v katastrálním území Bukovina u Křtínského potoka. Ta
bude navržena jako mechanicko-biologická pro 600 EO. Vyústění ČOV je navrženo přes
nový výustní objekt do bezejmenného potoka, který se vlévá do Křtínského potoka. Stávající
stoková síť bude využita na odvod dešťových vod.
Vzhledem k morfologii terénu obce zde budou vybudovány minimálně 2 čerpací stanice.
Do první čerpací stanice s označením ČS1 bude zaústěna splašková kanalizační stoka „B“.
Z čerpací stanice ČS1 bude proveden kanalizační výtlak „V2“ z potrubí d110 a tento výtlak
bude sloužit pro překonávání výškového rozdílu a bude zaústěn do splaškové kanalizační
stoky „A-1“. Tato čerpací stanice bude navržena jako čerpací stanice se separací pevných
látek.
Další místo pro vybudování čerpací stanice je ve východním cípu obce, kde budou
svedeny splaškové odpadní vody z nemovitostí stokou „C“ centrálně do ČS2. Tato čerpací
stanice bude navržena jako čerpací stanice v mokré jímce s mechanickým předčištěním.
Z ČS2 povede výtlak „V1“ z potrubí d90, který slouží pro překonání výškového rozdílu a je
zaústěn do gravitační splaškové stoky „B-3“.
Všechny stoky v západní části obce budou napojeny na páteřní stoku „A“, která bude
zaústěna na ČOV Bukovina.
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Tabulka 4: Délky a dimenze nových splaškových stok a kanalizačních výtlaků v obci Bukovina
– VARIANTA II.
GRAVITAČNÍ STOKY - NOVÁ
SPLAŠKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ

KANALIZAČNÍ VÝTLAKY

STOKA DIMENZE DÉLKA [m] STOKA DIMENZE DÉLKA [m]
Stoka A
DN 300
651,0
Stoka A-1
DN 300
270,0
Stoka A-1-1 DN 250
132,0
Stoka A-2
DN 250
173,0
Stoka A-3
DN 250
533,0
Stoka A-3-1
DN 250
147,0
Stoka A-3-2
DN 250
190,0
Stoka A-3-3
DN 250
138,0
Stoka A-3-4
DN 250
26,0
Stoka A-4
DN 250
184,0
Stoka B
DN 300
611,0
Stoka B-1
DN 250
211,0
Stoka B-2
DN 250
165,0
Výtlak V2
d90
335,0
Stoka B-3
DN 250
220,0
Stoka B-3-1
DN 250
117,0
Stoka B-4
DN 250
113,0
Výtlak V1
d110
378,0
Stoka C
DN 250
288,0
CELKEM

DN 250

2637,0

DN 300

1532,0

CELKEM

d90

335,0

d110

378,0

A.5.5. Základní hydrotechnické výpočty – VARIANTA III.
Varianta III. spočívá v odkanalizování obce Bukovina a Bukovinka na jednu společnou
ČOV Bukovina. Hydrotechnické výpočty pro obec Bukovina jsou shodné s variantou II.
V hydrotechnických výpočtech pro obec Bukovinka je uvažováno s počtem ekvivalentních
obyvatel (dále EO), ve kterém je zahrnuta produkce splaškových odpadních vod od
podnikatelských subjektů a také výhledové množství napojovaných obyvatel. Množství
odpadních vod je zvětšené o vody balastní, které jsou zde odhadnuty na 5 % průměrného
denního přítoku.
Produkce splaškových odpadních vod – současně přiváděné znečištění – obec Bukovinka
Počet EO

EO

=

750 EO

Obyvatelstvo - specifická potřeba vody

SPVobyv

=

120 l/EO/den

Denní množství odpadních vod

Q24,obyv

=

90 m3/den
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Znečištění odpadních vod Lc

Lc obyv

=

45 kgBSK5/den

Balastní vody BV 5%

Qbal

=

4,5 m3/den

Qbal

=

Q24

=

94,5 m3/den

Q24

=

1,09 l/s

souč. max. hodinové nerovnoměrnosti

kh

=

2,4 -

Max. hod. přítok OV vč. BV

Qh

=

Qh

=

3,8 l/s

Qr

=

34 490 m3/rok

Průměrný denní přítok vč. balastních vod

Roční množství odpadních
vod

0,052 l/s

13,68 m3/hod

A.5.6. Technický popis – VARIANTA III.
V této variantě se uvažuje s výstavbou nové oddílné splaškové stokové sítě pro odvod
splaškových odpadních vod (kuchyně, záchody, umyvadla, vany…). Je nutné oddělit
splaškové a dešťové odpadní vody. Obyvatelé obou obcí budou tak nuceni zaústit do
kanalizace pouze splaškové přípojky, dešťové přípojky zůstanou napojeny na stávající
kanalizaci, ze které se stane výhradně dešťová kanalizace, případně bude nakládání
s dešťovými vodami řešeno individuálně.
Všechny splaškové odpadní vody budou zaústěny na samostatnou ČOV Bukovina
situovanou jižně pod obcí Bukovina v katastrálním území Bukovina u Křtínského potoka. Ta
bude navržena jako mechanicko-biologická pro 1350 EO. Vyústění ČOV je navrženo přes
nový výustní objekt do bezejmenného potoka, který se vlévá do Křtínského potoka. Stávající
kanalizace bude využita na odvod dešťových vod.
Systém odkanalizování obce Bukovina je shodný s VARIANTOU II.
V obci Bukovinka je uvažováno s vybudováním nové splaškové stokové sítě pro odvod
splaškových vod (kuchyně, záchody, umyvadla, vany…). Všechny splaškové vody budou
odvedeny do čtyř čerpacích stanic podle morfologického uspořádání obce.
Vzhledem k morfologii terénu obce zde budou vybudovány minimálně 4 čerpací
stanice. Do první čerpací stanice s označením ČS3, bude zaústěna splašková kanalizační stoka
„E“. Z čerpací stanice ČS3 bude proveden kanalizační výtlak „V3“ z potrubí d90 a tento
výtlak bude sloužit pro překonávání výškového rozdílu a bude zaústěn za horizont druhé
poloviny obce do splaškové stoky „D“. Další místo pro vybudování čerpací stanice je v místě
stoky „F“, kde se svedou splaškové odpadní vody z nemovitostní centrálně do ČS4. Tato
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čerpací stanice bude navržena jako čerpací stanice v mokré jímce s mechanickým
předčištěním. Z ČS4 povede výtlak „V4“ z potrubí d90 a tento výtlak bude sloužit
k překonání výškového rozdílu a bude zaústěn do splaškové stoky „D-3“ z polypropylenu DN
250.
Další navrženou čerpací stanicí je ČS5. Čerpací stanice ČS5 je navržena pro
odkanalizování dvou nemovitostí samostatně stojících asi 150 m od hranice obce. Z ČS5 by
byl veden výtlak „V5“ z potrubí d63, který by sloužil k překonání výškového rozdílu a byl by
zaústěn do povodí stoky „E“. Při případné realizaci je však na investorovi, aby na základě
pořizovacích a provozních nákladů posoudil efektivnost zřízení této čerpací stanice.
Variantním řešením je individuální nakládání se splaškovými vodami u těchto dvou
nemovitostí. Pokud by se tato čerpací stanice realizovala, byla by navržena jako čerpací
stanice v mokré jímce s mechanickým předčištěním.
Všechny stoky v obci Bukovinka budou napojeny na páteřní stoku „D“, která bude
následně zaústěna do čerpací stanice s označením ČS6.
Stoka „D“ a její větve odvádí splaškové vody ze západní poloviny obce do čerpací
stanice s označením ČS6. Z této čerpací stanice povede výtlak „V2“ z potrubí d110, který
slouží pro odvod všech splaškových odpadních vod na ČOV Bukovina. Výtlak „V2“ je
zaústěn do splaškové stoky „A-1“, která následně odvádí splaškové odpadní vody na ČOV
Bukovina. Mimo obec bude tento výtlak veden v polním pozemku v souběhu s krajskou
komunikací. Pro tuto případnou trasu je však nutné vyřešit majetkoprávní vztahy.
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Tabulka 5: Délky a dimenze splaškových stok a kanalizačních výtlaků v obci Bukovinka –
VARINANTA III.
GRAVITAČNÍ STOKY - NOVÁ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STOKA
Stoka D
Stoka D-1
Stoka D-1-1
Stoka D-1-2
Stoka D-2
Stoka A-2-1
Stoka D-3
Stoka D-4
Stoka D-5
Stoka D-6
Stoka D-7
Stoka E
Stoka E-1
Stoka E-2
Stoka E-3
Stoka F
CELKEM

DIMENZE
DN 300
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 300
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250

DÉLKA [m]
1283,0
543,0
287,5
322,1
650,7
85,9
737,7
150,3
120,7
266,6
80,7
771,4
64,0
108,7
85,5
82,7

DN 250

2613,3

DN 300

2054,4

KANALIZAČNÍ VÝTLAKY
VÝTLAK
Výtlak V6

DIMENZE
d63

DÉLKA [m]
22,0

Výtlak V2

d110

1618,0

Výtlak V3

d90

683,2

Výtlak V5
Výtlak V4

d63
d63

117,0
115,9

d63

232,9

d90

683,2

CELKEM
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Tabulka 6: Délky a dimenze splaškových stok a kanalizačních výtlaků v obci Bukovina –
VARINANTA III.
GRAVITAČNÍ STOKY - NOVÁ
SPLAŠKOVÁ STOKOVÁ SÍŤ
STOKA
Stoka A
Stoka A-1
Stoka A-1-1
Stoka A-2
Stoka A-3
Stoka A-3-1
Stoka A-3-2
Stoka A-3-3
Stoka A-3-4
Stoka A-4
Stoka B
Stoka B-1
Stoka B-2
Stoka B-3
Stoka B-3-1
Stoka B-4
Stoka C
CELKEM

DIMENZE
DN 300
DN 300
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 300
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250
DN 250

DÉLKA [m]
651,0
270,0
132,0
173,0
533,0
147,0
190,0
138,0
26,0
184,0
611,0
211,0
165,0
220,0
117,0
113,0
288,0

DN 250

2637,0

DN 300

1532,0

KANALIZAČNÍ VÝTLAKY
STOKA

DIMENZE

DÉLKA [m]

-

-

-

Výtlak V1

d110

378,0

CELKEM

d110

378,0

A.5.7. Technický popis – VARIANTA IV.
V této variantě se uvažuje s decentralizovaným systémem čištění odpadních vod, a to
pomocí domovních čistíren odpadních vod – tzv. DČOV, kdy majitel každé nemovitosti bude
mít na svém pozemku zřízenou samostatnou DČOV a přepad vyčištěné vody bude zaústěn do
stávající kanalizace, případně přímo do toku nebo do zasakovacího objektu. Všechny DČOV
však budou vybaveny tzv. telemetrickým řídícím systémem. Tento dohledový systém dává
reálná data o provozu jednotlivých ČOV prakticky v on-line režimu a může nahradit drahé
často neprokazatelné manuální vzorkování 2x/4x ročně, jak je stanoveno platnou legislativou.
Tímto systémem je tak zcela odstraněn problém vznikající klasickým individuálním (tj.
nekontrolovaným) provozováním ČOV. Na dispečinku systému lze 24 hodin denně sledovat
stav a funkčnost čistícího procesu jednotlivých ČOV. Prostřednictvím dohledového softwaru
lze ČOV také vzdáleně ovládat a nastavovat. Na nestandartní stavy pak systém automaticky
upozorní formou SMS zpráv či e-mailů. Data mohou být k dispozici jak uživateli či
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provozovateli, tak i vodohospodářským úřadům. Trvalá on-line kontrola ČOV je výrazně
objektivnější než manuální odběr vzorků.
V Bukovině je nyní 62 nemovitostí s vybudovanou DČOV, ty však bude nutné
dovybavit tímto telemetrickým řídícím systémem. U dalších 99 stávajících nemovitostí a
dalších cca 60 plánovaných nemovitostí je nutné uvažovat s vybudováním kompletně nových
DČOV včetně telemetrického řídícího systému.
•

62 stávajících DČOV – nutno dovybavit telemetrickým řídícím systémem;

•

104 nových DČOV – u stávajících nemovitostí;
- Nutné uvažovat s 5 velkými DČOV pro 5 bytových domů

•

60 dalších DČOV pro výhledovou zástavbu.
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A.6. PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY
V rámci investičního záměru byl proveden orientační propočet přímých investičních
nákladů stavby na jednotlivé varianty vycházející z cen obvyklých z obdobných staveb. Ceny jsou
pouze orientační, zpřesnění investičních nákladů je možné až po vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení DSP, respektive projektové dokumentace pro provádění
stavby DPS se zpracováním kontrolního položkového rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr a na základě požadavků dotčených orgánů.
Orientační propočet nákladů je zpracován v samostatné příloze investičního záměru, rekapitulace
objektů, provozních souborů a nákladů je zobrazeno v následujících tabulkách.

A.6.1. VARIANTA I.
Tabulka 7: Rekapitulace objektů, provozních souborů a vedlejších a ostatních rozpočtových
nákladů stavby pro variantu I.
Číslo a název objektu / provozního souboru
SO 01
Splašková stoková síť
SO 02
Čistírna odpadních vod
SO 03
Rekonstrukce jednotné stokové sítě
PS 01
Strojně-technologická část ČOV
PS 02
Technologické rozvody ČOV silnoproudé
PS 03
MaR, telemetrické přenosy
SO 90
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (4%)
Celkem za stavbu

Základ
DPH 15 Základ DPH 21 %
%
0,00
16 777 000,00
0,00
16 150 000,00
0,00
24 733 770,00
0,00
3 700 000,00
0,00
1 200 000,00
0,00
250 000,00
0,00
2 512 430,80
0,00
65 323 200,80

DPH celkem

Cena celkem

3 523 170,00
3 391 500,00
5 194 091,70
777 000,00
252 000,00
52 500,00
527 610,47
13 717 872,17

20 300 170,00
19 541 500,00
29 927 861,70
4 477 000,00
1 452 000,00
302 500,00
3 040 041,27
79 041 072,97

Celkový investiční náklad na rekonstrukci stávajících úseků jednotné stokové sítě,
dostavění nových úseků jednotné nebo splaškové stokové sítě (včetně čerpacích stanic a
kanalizačních výtlaků) a vybudování nové ČOV Bukovina s uvažováním vedlejších a ostatních
rozpočtových nákladů je 65,3 mil. Kč bez DPH. Při přičtení 5 % rezervy se jedná o částku 68,5
mil. Kč bez DPH.
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A.6.2. VARIANTA II.
Tabulka 8: Rekapitulace objektů, provozních souborů a vedlejších a ostatních rozpočtových
nákladů stavby pro variantu II.
Základ
DPH 15
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Číslo a název objektu / provozního souboru
SO 01
Splašková stoková síť
SO 02
Čistírna odpadních vod
PS 01
Strojně-technologická část ČOV
PS 02
Technologické rozvody ČOV silnoproudé
PS 03
MaR, telemetrické přenosy
SO 90
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (4%)
Celkem za stavbu

Základ DPH
21 %

DPH celkem

42 848 500,00 8 998 185,00
15 650 000,00 3 286 500,00
3 500 000,00
735 000,00
1 200 000,00
252 000,00
250 000,00
52 500,00
2 537 940,00
532 967,40
65 986 440,00 13 857 152,40

Cena celkem
51 846 685,00
18 936 500,00
4 235 000,00
1 452 000,00
302 500,00
3 070 907,40
79 843 592,40

Celkový investiční náklad za vybudování kompletně nové splaškové stokové sítě vč.
čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků a vybudování nové ČOV Bukovina s uvažováním
vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů je 66,0 mil. Kč bez DPH. Při přičtení 5 %
rezervy se jedná o částku 69,2 mil. Kč bez DPH.
A.6.3. VARIANTA III.
Tabulka 9: Rekapitulace objektů, provozních souborů a vedlejších a ostatních rozpočtových
nákladů stavby pro variantu III.
Základ
Základ DPH 21
DPH 15
DPH celkem Cena celkem
%
%
0,00 101 348 500,00 21 283 185,00 122 631 685,00
0,00
24 975 000,00 5 244 750,00 30 219 750,00
0,00
6 000 000,00 1 260 000,00
7 260 000,00
0,00
1 800 000,00
378 000,00
2 178 000,00
0,00
375 000,00
78 750,00
453 750,00
0,00
5 379 940,00 1 129 787,40
6 509 727,40
0,00 139 878 440,00 29 374 472,40 169 252 912,40

Číslo a název objektu / provozního souboru
SO 01
Splašková stoková síť
SO 02
Čistírna odpadních vod
PS 01
Strojně-technologická část ČOV
PS 02
Technologické rozvody ČOV silnoproudé
PS 03
MaR, telemetrické přenosy
SO 90
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (4%)
Celkem za stavbu

Celkový investiční náklad za vybudování kompletně nových splaškových stokových
sítí vč. čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků v obcích Bukovinka a Bukovina a
vybudování nové centrální ČOV Bukovina pro obě obce s uvažováním vedlejších a ostatních
rozpočtových nákladů je 139,9 mil. Kč bez DPH. Při přičtení 5 % rezervy se jedná o částku
146,6 mil. Kč bez DPH.
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A.6.4. VARIANTA IV.
Tabulka 10: Rekapitulace objektů, provozních souborů a vedlejších a ostatních rozpočtových
nákladů stavby pro variantu IV.
Základ
DPH 15
%
0,00
0,00
0,00
0,00

Číslo a název objektu / provozního souboru
SO 01 Domovní čistírna odpadních vod
PS 01 MaR, telemetrické přenosy
SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (4%)
Celkem za stavbu

Základ DPH
21 %

DPH celkem

Cena celkem

26 240 000,00
4 500 000,00
1 229 600,00
31 969 600,00

5 510 400,00
945 000,00
258 216,00
6 713 616,00

31 750 400,00
5 445 000,00
1 487 816,00
38 683 216,00

Celkový investiční náklad za realizaci domovních čistíren odpadních vod (DČOV) s
telemetrickým řídícím systémem s uvažováním vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů je
32,0 mil. Kč bez DPH. Při přičtení 5 % rezervy se jedná o částku 33,5 mil. Kč bez DPH.

A.6.5. NÁKLADY NA PROJEKČNÍ PŘÍPRAVU
Náklady na projekční přípravu, inženýrskou činnost, geodetické zaměření a na potřebný
inženýrsko-geologický průzkum jsou zpracovány v následujících tabulkách podle sazebníku
navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností
UNIKA.
Tabulka 11: Náklady na projekční přípravu podle ceníku UNIKA pro variantu č. I
Náklad v Kč bez DPH
Cmin pro pásmo III
Cmax pro pásmo III
Cprůměr

65 000 000 Kč
3 408 000 Kč
3 976 000 Kč
3 692 000 Kč

=
=
=
=

Společná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR a pro stavební povolení DSP
Geodetické zaměření lokality
=
50 000 Kč
Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP
40%
1 476 800 Kč
Inženýrská činnost k projektu DUR+DSP
9%
332 280 Kč
Řešení majetkoprávních vztahů
=
70 000 Kč
Cena celkem za DUR+DSP
1 929 080 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS pro výběr zhotovitele
Inženýrsko-geologický průzkum IGP
=
Vypracování projektové dokumentace DPS
Inženýrská činnost k projektu DPS
Položkový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
=
Cena celkem za DPS
Cena celkem za DUR+DSP, DPS v Kč bez DPH podle UNIKA
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=

15%
2%

40 000 Kč
553 800 Kč
73 840 Kč
50 000 Kč
717 640 Kč
2 646 720 Kč
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Tabulka 12: Náklady na projekční přípravu podle ceníku UNIKA pro variantu č. II
Náklad v Kč bez DPH
Cmin pro pásmo III
Cmax pro pásmo III
Cprůměr

66 000 000 Kč
3 408 000 Kč
3 976 000 Kč
3 692 000 Kč

=
=
=
=

Společná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR a pro stavební povolení DSP
Geodetické zaměření lokality
=
50 000 Kč
Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP
40%
1 476 800 Kč
Inženýrská činnost k projektu DUR+DSP
9%
332 280 Kč
Řešení majetkoprávních vztahů
=
70 000 Kč
Cena celkem za DUR+DSP
1 929 080 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS pro výběr zhotovitele
Inženýrsko-geologický průzkum IGP
=
Vypracování projektové dokumentace DPS
Inženýrská činnost k projektu DPS
Položkový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
=
Cena celkem za DPS
Cena celkem za DUR+DSP, DPS v Kč bez DPH podle UNIKA

40 000 Kč
553 800 Kč
73 840 Kč
50 000 Kč
717 640 Kč

15%
2%

2 646 720 Kč

=

Tabulka 13: Náklady na projekční přípravu podle ceníku UNIKA pro variantu č. III
Náklad v Kč bez DPH
Cmin pro pásmo III
Cmax pro pásmo III
Cprůměr

140 000 000 Kč
6 275 900 Kč
7 321 900 Kč
6 798 900 Kč

=
=
=
=

Společná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR a pro stavební povolení DSP
Geodetické zaměření lokality
=
80 000 Kč
Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP
40%
2 719 560 Kč
Inženýrská činnost k projektu DUR+DSP
9%
611 901 Kč
Řešení majetkoprávních vztahů
=
120 000 Kč
Cena celkem za DUR+DSP
3 531 461 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS pro výběr zhotovitele
Inženýrsko-geologický průzkum IGP
=
Vypracování projektové dokumentace DPS
Inženýrská činnost k projektu DPS
Položkový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
=
Cena celkem za DPS
Cena celkem za DUR+DSP, DPS v Kč bez DPH podle UNIKA
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=

15%
2%

60 000 Kč
1 019 835 Kč
135 978 Kč
70 000 Kč
1 285 813 Kč
4 817 274 Kč
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Tabulka 14: Náklady na projekční přípravu podle ceníku UNIKA pro variantu č. IV
Náklad v Kč bez DPH
Cmin pro pásmo IV
Cmax pro pásmo IV
Cprůměr

32 000 000 Kč
4 285 200 Kč
4 999 400 Kč
4 642 300 Kč

=
=
=
=

Společná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR a pro stavební povolení DSP
Geodetické zaměření lokality
=
50 000 Kč
Vypracování projektové dokumentace DUR+DSP
40%
1 856 920 Kč
Inženýrská činnost k projektu DUR+DSP
9%
417 807 Kč
Řešení majetkoprávních vztahů
=
70 000 Kč
Cena celkem za DUR+DSP
2 394 727 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS pro výběr zhotovitele
Inženýrsko-geologický průzkum IGP
=
Vypracování projektové dokumentace DPS
Inženýrská činnost k projektu DPS
Položkový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
=
Cena celkem za DPS
Cena celkem za DUR+DSP, DPS v Kč bez DPH podle UNIKA
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=

15%
2%

40 000 Kč
696 345 Kč
92 846 Kč
50 000 Kč
879 191 Kč
3 273 918 Kč
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A.7. INFORMACE O MOŽNOSTECH ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH
PROSTŘEDKŮ
Pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury bylo možné v nedávné době využít
dotačních titulů z Ministerstva životního prostředí MŽP v rámci Operačního programu
životního prostředí OPŽP a Ministerstva zemědělství MZE. Při posuzování projektu
výběrovými hodnotícími kritérii pro přijímané projekty (převážně projekty s pravomocným
stavebním povolením) byla technická kvalita projektu hodnocena váhou proveditelnosti, kde
jeden z ukazatelů byla nákladová efektivnost vyjádřená v Kč na obyvatele pro navrhovanou
kanalizaci. Maximální uznatelné náklady byly vyjádřeny na trvale hlášeného obyvatele a
finančně byly omezeny. Dotace z MŽP byla až 63 %, z MZE kolem 50 %, při dofinancování
kraje max. do výše 75 %. Krajská dotace však byla jen do výše 75 % z maximální žádané
částky 10 mil. Kč. Jednalo se však o uznatelné náklady na vybudování nových kanalizačních
stok, čerpacích stanic odpadních vod a ČOV, nikoli však na rekonstrukci jednotných stok.
Do budoucna lze ale předpokládat, že budou vypsány dotační programy z MZE, u
kterých bude výše dotace kolem 50 % a bude opět omezena maximální částkou na 1 trvale
žijícího obyvatele nebo na 1 ekvivalentního obyvatele.
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A.8. KONCEPČNÍ NÁVRH HARMONOGRAMU
S ohledem na výše uvedené je možné sestavit následující orientační časový
harmonogram navržených opatření.
1. Výběrové řízení na projekční činnost DUR+DSP, DPS

3 měsíce

2. Projektová dokumentace DUR+DSP

12 měsíců

3. Žádost o dotace

podle situace

4. Projektová dokumentace DPS

6 měsíců

5. Výběrové řízení na zhotovitele stavby

6 měsíců

6. Výběrové řízení na AD, TDI

3 měsíce

7. Realizace stavby

12 měsíců

Celkem za výše uvedené

42 měsíců
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A.9. STOČNÉ
Lze předpokládat, že cena stočného bude obdobná jako v jiných velikostně
porovnatelných obcích, kde je výstavba kanalizace budována z dotačních prostředků a
provozovatelem je obec sama. Orientačně lze uvažovat s cenou stočného cca 40 Kč bez DPH
k roku 2020 s konstantním ročním nárůstem ceny.
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A.10.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Varianta I., kde je navrženo ponechání stávající stokové sítě a rekonstrukce jejich
vybraných úseků + dostavba nových úseků stokové sítě a vybudování nové mechanickobiologické ČOV pro 600 EO, kdy tato ČOV je navržena na jednotné stokové síti, jejíž dvě
páteřní větve jsou zatrubněnými vodními toky, se nedá považovat za vhodné řešení a
nemůžeme jej doporučit. Dá se předpokládat, že s tímto řešením by nemuseli souhlasit ani
správci toku. Alternativou k tomuto řešení je navržení nových kanalizačních stok vedoucích
v souběhu s těmito zatrubněnými toky. S tím však souvisejí další problémy z hlediska
přepojení stávajících stok na tyto nové úseky, z hlediska hloubky uložení potrubí při křížení
stávajících úseků s potrubím zatrubněných vodních toků a v neposlední řadě také další
navýšení investičních nákladů. Namísto odkanalizování obce jednotnou stokovou sítí
navrhujeme zachování této kanalizace na odvod dešťových vod a vybudování nové oddílné
splaškové stokové sítě zakončené novou ČOV – viz. varianta II. Navíc z ekonomického
hlediska je varianta oddílné splaškové kanalizace stejně nákladná jako varianta I., jejíž cena je
pouze orientační a může se značně lišit v závislosti na zjištěném technickém stavu stávající
stokové sítě.
Z provozně-technického hlediska a z hlediska účinnosti čištění odpadních vod je
nejefektivnější varianta III. – tedy varianta s vybudováním oddílného kanalizačního systému
v obou obcích Bukovina a Bukovinka a jejich odkanalizování na centrální ČOV Bukovina pro
1350 EO. Oproti centrálním ČOV jsou ČOV s menší kapacitou náchylnější k výkyvům v
čistícím procesu vzhledem k nevyváženosti hydraulického i látkového přítoku odpadních vod.
Avšak tato varianta je závislá na dohodě obou obcí. Vzhledem k velikosti obce Bukovina se
dá považovat za vhodné řešení i varianta II. Při její realizaci však doporučujeme v rámci
projekční přípravy uvažovat s pozemkovou rezervou pro případ, že by se chtěla napojit i obec
Bukovinka, pak by se jednalo o doplnění druhé linky čištění odpadních vod. Odvedení
splaškových odpadních vod a jejich čištění na samostatné ČOV by mělo výrazně pozitivní
vliv na kvalitu vody v recipientu.
Ekonomicky nejvýhodnější variantou je varianta IV. – tedy vybudování samostatných
DČOV pro každou nemovitost v obci a jejich doplnění telemetrickým řídícím systémem
s přenosem na dispečink. Tímto systémem lze jednotlivé DČOV vzdáleně i řídit a je tak zcela
odstraněn problém vznikající klasickým individuálním (tj. nekontrolovaným) provozováním
DČOV. V současnosti je v obci Bukovina vybudováno 62 ks domovních čistíren odpadních
vod, což představuje cca 37% z celkového počtu současných nemovitostí.
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