Projekt „Splašková kanalizace obce Markvartovice“.
Orientační popis projektu:
Příprava projektové dokumentace stavby byla zahájena již v roce 1993 a dokončena byla
v roce 2013, kdy bylo rovněž vydáno stavební povolení.
V roce 2014 rozhodlo vedení obce o vypracování žádosti o dotaci ze státního fondu životního
prostředí (SFŽP).
Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo dokončeno v roce 2015.
Projekt řeší výstavbu nové veřejné splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy.
Navržený kanalizační systém bude napojen na kmenovou stoku, která prochází územím
obce Ludgeřovice a Petřkovice.
Čištění odpadních vod je navrženo na stávající ÚČOV města Ostravy která má dostatečnou
kapacitu pro likvidaci odpadních vod z celého řešeného území.
Kanalizace je projektována jako gravitační, tzn. bez nutnosti výstavby přečerpávajících
stanic. Navržené trasy kanalizace akceptují prostorové uspořádaní stávajících sítí
technického vybavení, požadavky jednotlivých účastníků řízení a podmínky realizace stavby.
S přihlédnutím k požadavku na zajištění přístupu k jednotlivým objektům na stokové síti je
převážná část kanalizace navržena na veřejně přístupných pozemcích. Přístup k objektům
umístěných na soukromých pozemcích je ošetřen smluvně mezi investorem a jednotlivými
vlastníky pozemků. Převážná část splaškové kanalizace je podélně umístěna v místních
komunikacích, zpevněných plochách a komunikaci III. třídy. Jiné umístění navržené stokové
sítě s ohledem na prostorové uspořádání a závěry majetkoprávního projednání není možné.
Staveniště se nachází převážně v zastavěném území. S ohledem na prostorové možnosti
staveniště je zřejmé, že výstavba kanalizace si vyžádá úpravu dopravní situace v obci a to
jak na ulicích stavbou dotčených, tak přilehlých. Realizace stavby bude prováděna po
etapách za úplné (respektive částečné) uzávěry dotčených místních komunikací. Objízdné
trasy budou vedeny po místních komunikacích a občané budou o všech dopravních
omezeních v dostatečném předstihu seznámeni.

Přehled externích dodavatelů projektu:
Dodavatel stavby: Metrostav, a.s.
Autorský dozor: KONEKO, s.r.o.
Technický dozor investora: INGAT, s.r.o.
BOZP: INGAT, s.r.o.
Administrátor projektu: VALUEADDED, a.s.

Parametry projektu podle projektové dokumentace:
−

orientační náklady stavby:

213mil. Kč

−

délka budované kanalizace celkem: 14196m

−

počet ekvivalentních obyvatel (EO): 1853

Aktuální finanční ukazatele projektu (po realizaci výběrových řízení na externí dodavatele):
−

−

celkové náklady projektu:
1. etapa (2013-2015):

56,7mil. Kč

2. etapa (2016):

99,3mil. Kč

výše dotace: bude upřesněna po vydání Rozhodnutí o přidělení dotace (RoPD)

Harmonogram výstavby:
1. etapa: duben 2015 – 30.9.2015
2. etapa: bude upřesněno po aktualizacií dotačního programu SFŽP
Plánovaný a aktuální stav průběhu výstavby:
Dodavatel stavby doplní podrobný harmonogram výstavby jednotlivých částí stoky a
přípojek.

