
podání žádostí o spolufinancování  

 

 jednání Zastupitelstva 

                               města Ústí nad Labem 
 

dne:  bod programu: 

 

věc: 

 

důvod předložení: 

 

zpracoval: 

 

předkládá: 

 

projednáno: 

 

na vědomí: 

 

přizváni k jednání: 

12. 10. 2016 

Podání žádostí o spolufinancování SVS a.s. – „Vaňov – kanalizace a 

převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ a „Kanalizace - 

III. etapa - Brná“  

16 

Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování MmÚ 

Ing. Hana Šedá, referentka oddělení přípravy a realizace investic odboru 

investic a územního plánování MmÚ 

 

Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

 

 

 



Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

                 1. podání žádosti k Severočeské vodárenské společnosti a.s. o spolufinancování  

                     stavby  „Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ 

                 2. podání žádosti k Severočeské vodárenské společnosti a.s. o spolufinancování  

                     stavby  „Kanalizace – III. etapa – Brná“ 

      B)       u k l á d á 

                 1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

                     a) podat žádosti o spolufinancování dle bodu A) tohoto usnesení 

                      

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

1. „Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ 

 

Odbor investic a územního plánování MmÚ (dále jen OIÚP) zajišťuje přípravu stavby 

„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ (dále jen 

„Vaňov“). V září 2016 zpracovatel projektové dokumentace předal dokumentaci ke 

stavebnímu povolení a nyní zajišťuje v rámci inženýrské činnosti stanoviska pro stavební 

řízení. Souhlasná stanoviska dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení budou poté 

přiložena k žádosti o vydání stavebního povolení. 

Souhlasné stanovisko budoucího provozovatele Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

(dále jen SčVK) je podmíněno podáním žádosti o spolufinancování stavby Severočeskou 

vodárenskou společností a.s. (dále jen SVS). 

 

Stručný technický popis: 

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace s podchycením stávajících výustí a odvedení 

odpadních vod z Vaňova na stávající výtlačné potrubí pod Větruší. Součástí stavby je výstavba  

6 ks čerpacích stanic odpadních vod a cca 8 488,88 m gravitační a tlakové kanalizace. 

Stavba splaškové kanalizace v místní části Vaňov řeší doplnění odkanalizování stávajících 

nemovitostí v lokalitě na ČOV Ústí nad Labem. Jelikož je v lokalitě stávající kanalizace, je 

součástí stavby také napojení stávajících stok, které jsou v současné době odvedeny výústmi 

přímo do Labe. Na tyto stávající stoky jsou již napojené objekty svými splaškovými vodami. 

V některých částech jsou do těchto stok svedeny vody dešťové. Provozovatel stávající 

kanalizace dlouhodobě usiluje o stav, kdy na ČOV Ústí nad Labem budou odváděny pouze vody 

splaškové. Dostavbou kanalizace v lokalitě Vaňov budou odstraněny nebo omezeny příslušné 

stávající výústi. 

 

2. „Kanalizace – III.etapa – Brná“ 

 

OIÚP zajišťuje přípravu stavby „Kanalizace – III.etapa – Brná“ (dále jen „Brná“). Je 

zpracována tendrová realizační dokumentace a dne 13.12.2013 bylo vydáno příslušným 

vodoprávním úřadem stavební povolení. 

 

Stručný technický popis: 

Nový kanalizační systém je v tomto projektu řešen jako komplexní celek. Je navrženo 

vybudování splaškové kanalizace v Brné s napojením do stávající stokové sítě, která je již 

součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem částečně zakončeného ČOV Brná. 

Nově budou odpadní vody odvedeny na ČOV Střekov. 

Jedná se o část obce Ústí nad Labem, příslušející k městskému obvodu Ústí nad Labem – 

Střekov. Zástavba je tvořena jak rodinnými domy sloužícími k trvalému bydlení, tak i 

rekreačními objekty. Většina domů má domovní žumpy nebo septiky, které budou po 

dokončení této stavby vyřazeny z provozu, vydensifikovány a zasypány vhodným 

materiálem. 

Plánovaná splašková kanalizace bude realizována v celkové délce cca 15 705 m gravitační a 

tlakové kanalizace. Na stokové síti budou osazeny 4 nové čerpací stanice. Jedna je stávající 

(ČS Brná – Sebuzínská). 
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Realizace těchto rozsáhlých staveb bude závislá na zajištění finančních prostředků.  

 

Z těchto důvodů je nutné podat žádosti o spolufinancování staveb SVS. Podané žádosti o 

spolufinancování budou projednány v majetkové komisi SVS, která rozhodne, v případě 

kladného projednání budoucího převzetí stavby do majetku SVS, o výši spoluúčasti SVS. 

 

Pro další zajištění financování staveb bude město hledat příslušné dotační programy 

vyhlášené Ministerstvem zemědělství ČR, Státním fondem životního prostředí ČR, Fondem 

vodního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje a další. 

 

 

 

Přílohy: 

1.    Výzva SVS k podání žádostí ze dne 1.7.2016  

2.1.  Návrh žádosti o spolufinancování stavby „Vaňov“ (počet nově připojovaných obyvatel  

        bude ještě upřesněn) 

3.1. Návrh žádosti o spolufinancování stavby „Brná“(počet nově připojovaných obyvatel  

       bude ještě upřesněn) 

 

Přílohy pouze v elektronické podobě: 

k akci „Vaňov“ 

2.2. Stanoviska budoucího provozovatele ze dne 22.6.2013 a 30.7.2014 

2.3. Zákres stavby v katastrální mapě 

2.4. Evidence nemovitostí pro připojení na kanalizaci a soupis pozemků, na kterých je stavba  

       umístěna  

k akci „Brná“ 

3.2. Stanovisko budoucího provozovatele ze dne 8.10.2013 

3.3. Zákres stavby v katastrální mapě 

3.4. Evidence nemovitostí pro připojení na kanalizaci a soupis pozemků, na kterých je stavba 

       umístěna  

 

 

 

 

 

 


