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Zápis z veřejné schůze týkající se
harmonogramu výstavby ČOV a splaškové
kanalizace v Kojeticích
Datum konání: 30.5.2022
Hosté:
Sdružení VODOVODY A KANALIZACE
MOBIKO plus a.s.
Projektant díla

Zápis:
1. Představení harmonogramu stavby:
Začátek výstavby: 06/2022
Konec výstavby: 09/2023

Etapy pro rok 2022 – (stavební práce v části obce Chalupy a kopce Sádek):
Etapa A od 20.6.2022 do 31.8.2022
Etapa B od 1.9.2022 do 18.9.2022
Etapa C od 19.9.2022 do 27.11.2022
Etapa D od 28.11.2022 do 11.12.2022

V roce 2023 bude zahájena výstavba v oblasti krajské silnice vedoucí obcí.

2. Finance – dodavatel díla MOBIKO plus a.s. vybrán na základě soutěže přes
elektronickou aukci.
Výchozí projektová cena: 112 mil. Kč
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Vysoutěžená výsledná cena: 79 mil. Kč

Financování projektu bude realizováno z následujících zdrojů:
-

63,7 % dotace (SF ŽP)

-

27 mil. Obce Kojetice (z úvěru ca 30 mil. na 20 let)

-

10 % Svazek VODOVODY A KANALIZACE z podílu obce

-

5 mil. Kraj Vysočina

3. Provozovatelem ČOV bude VAS (Vodárenská akciová společnost).

4. Přípojky – bude zpracováno hromadné stavební povolení (výrazné zkrácení
celého procesu povolování)
Obec uhradí poplatek ca 2.000,- Kč / za stavební povolení na přípojku.

5. MOBIKO plus a.s. – hlavní stavbyvedoucí Ing. Zima Dominik (kontakt je v
příloze)
Cena podle smlouvy o dílo.
Bude zhotoveno 4,6 km kanalizačního řádu, 156 ks gravitačních přípojek, 11
ks tlakových přípojek, výtlak přes 1 km, překlady dešťovky.

6. Aktuální stav:
-

byly zahájeny práce na přístupové komunikaci a na vlastní ČOV za
rybárnou

-

výstavba od 7:00 do 18:00 hod.

7. Obec Kojetice vypomohla s napojením obce Mikulovice na ČOV. Připojení na
ČOV bylo zkráceně řečeno podmínkou pro vybudování vodovodu v obci
Mikulovice. Obec Mikulovice se bude finančně spolupodílet na vlastní
technologii ČOV v obci Kojetice. Obec Mikulovice zahájí realizaci po obdržení
dotace z MŽP, očekávané zahájení prací v Mikulovicích je v 10/2022.
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8. Vodné a stočné:
-

Vodné a stočné ca 108,- Kč / m3 (ceny roku 2022)
Z toho stočné ca 48,- Kč / m3

-

Výpočet stočného pro občany využívající vlastní studny vychází
z normativu: 36 m3 / osoba / rok

9. Realizace domovní přípojky na pozemku vlastníka nemovitosti:
-

Bude v režii vlastníka nemovitosti

-

Předpokládané náklady na 1m přípojky budované „na klíč“ ca 2.000 –
3.000,- Kč podle prostředí / podloží

-

Nutnost oddělit dešťovou a splaškovou vodu!!! Pro dešťovou vodu bude
nadále určená stávající stará smíšená kanalizace.

-

Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny odpady z případných chlívků
s dobytkem, pokud ho v obce ještě někdo chová!!!

-

Pro upřesnění místa přípojky / šachty je vhodné místo upřesnit se
stavbyvedoucím těsně před tím, než se před Vaším domem bude budovat
hlavní řád splaškové kanalizace

-

Průměr PVC trubky 160 mm / hloubka přípojky z domu 1 - 2 m

-

Revizní šachta, do které bude Vaše přípojka zaústěna má průměr 400 mm
a bude součástí hlavního řádu. Šachtu občané neplatí.

Kontrolní dny od 15.6.2022 budou probíhat ca v intervalu po 14 -ti dnech v
budově obecního úřadu v Kojeticích

Příloha:
Kojetice – Kanalizace a ČOV – Harmonogram prací

Zpracováno: 30.5.2022

