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Projekt 

Kanalizace a ČOV obce Mouřínov 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Poskytovatel:  Ministerstvo životního prostředí 

Dotační program:  Operační program Životní prostředí 

Oblast podpory:  Prioritní osa: 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní  

Cíl/účel programu:   Zlepšit stav povrchových a podzemních vod, zlepšit jakost a dodávky pitné vody pro 
obyvatelstvo, snížit obsah nebezpečných látek ve vodách a snížit riziko povodní. 

Příjemce dotace:  Obec Mouřínov  

Technický dozor:  LAVI ENGINEERING s.r.o. 

Projektová dokumentace: INGAS s.r.o. 

Zhotovitel stavby:  TRASKO, a.s. 

Doba realizace: 1. 10. 2014 – 16. 8. 2016 

Celkové výdaje na projekt:  42 726 142,96 Kč  

Nezpůsobilé výdaje:  8 521 001, 61 Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 34 205 141,35 Kč 

Celkové způsobilé veřejné výdaje: 25 653 856,26 Kč 

Dotace ERDF/FS: 21 805 777,77 Kč 

Dotace SFŽP/SR (kap. 315 – MŽP): 1 282 692,78 Kč 

Vlastní zdroje veřejné:  2 565 385,71Kč 

 
Stručný popis: 

Předmětem projektu bylo zhotovení stavby splaškové kanalizace a čističky odpadních vod v obci Mouřínov. 

Cílem projektu bylo bezpečné odvedení a přečištění odpadních vod v obci. 

Délka nových kanalizačních sítí tvořených stoky „A, B, C“ a kanalizačními výtlaky je 4,41 km. Kapacita čističky činí 

471 EO. Na trase je vybudováno 102 ks betonových revizních šachet a celkem 201 ks odboček v celkové délce 

725,43 m. 

Domovní přípojky si majitelé nemovitosti vykopali buď sami, nebo pomocí firmy dle projektu, který byl financován a 

darován obcí, tak jako i revizní šachty. Projekt byl v částce asi 1200,- Kč a sestava revizní šachty v částce asi 2000,- Kč. 

Po sečtení to činilo pro obec skoro 750 000,- Kč.  Jakmile měli položeny trubky, požádali obecní úřad o připojení. Obcí 

pověřený pracovník (pan Gottwald, pan Horák), okamžitě po nahlášení položení shlédnul a povolil přípojku zasypat. 

Následně byla mezi obcí a majitelem nemovitosti podepsaná smlouva o odvádění odpadních vod a tak mohl začat 
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do kanalizace vypouštět domovní odpad (záchody, umyvadla, pračky, atd.). Dešťové vody se odvádějí do staré 

dešťové kanalizace.  

Součástí stavebního objektu kanalizace byla i čerpací stanice ČS 1, která slouží pro připojení 16 RD napojených do 

stoky C. Čerpací stanice je vytvořena jako dvouplášťová plastová kruhová nádrž s vnitřním průměrem 2500 mm a 

výškou 2,84 m, akumulační prostor nádrže je 3,9 m3. Čerpací stanice je vybavena dvěma čerpadly, q = 5 l/s. 

ČOV je navržena zcela na dolním okraji Mouřínova mimo zastavěnou část obce.  

Provoz kanalizace a ČOV zabezpečuje obec sama. Má zřízeno živnostenské oprávnění k provozování ČOV a získala 

všechna potřebná povolení.  

Vodoprávní úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona 

nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání 

stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a 

zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

Zkušební provoz, během kterého se připojovali občané, skončil 31. 7. 2016. Do toho data občané odpadní vodu 

vypouštěli do kanalizace zdarma. Stočné se začalo vybírat až po závěrečné kolaudaci, která proběhla dne 12. 8. 2016. 

Stočné se vybírá dle směrných čísel a ceny stočného za m3 schválené v roce 2013 ve finanční analýze. 

Po ukončení výstavby kanalizace a ČOV, díky schválení 5 zastupiteli, byly po celé obci opraveny naše komunikace 

v plné šíři. Dle projektu by byl zapraven pouze výkop. Firma Trasko nám nabídla takovou cenu za položení 

komunikace v plné šíři, že to pro obec bylo výhodné. Navíc jsme si nechali položit asfalt v Petříkové uličce, 

u Pokorného a u Vlachového. Jsou to akce, které by asi nikdy už udělány nebyly. Silnice od Davidového na vrchní 

konec byla hrazena v celé šíři z dotace a silnice od hospody po statek byla hrazena z Jihomoravského kraje. Tam měl 

být hrazen jen výkop. 

Realizací projektu došlo k výstavbě nové kanalizace a nové čističky odpadních vod, která kompletně nahradila 

stávající nedostatečnou infrastrukturu. Jedná se o největší stavbu, která se na území obce kdy budovala. Jak svým 

rozsahem, tak finančně. Je to významné dílo, které se dotklo každého z nás, a které bude sloužit ke zlepšování 

životního prostředí a komfortu občanů.  Pokud by se kanalizace nebudovala, tak obec dříve nebo později nezískala 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod pozemních a mohla by tak platit za znečišťování potoka nemalé pokuty, 

které by následně musela rozpočítat mezi občany. Také jsme tím ušetřili občanům značné náklady na vyvážení fekálií 

na okolní čistírny, nebo za vybudování domácí čistírny odpadních vod (viz. Časté dotazy občanů ot. č. 5). Jiný způsob 

likvidace ze zákona již není dnes povolen. 

 Zákon o vodách číslo 254/2001 Sb., v případě, že odpadní vody vypouštíme do dešťové kanalizace, do potoka nebo 

přímo do země pomocí trativodu, nebo zasakovací jámy a podobně, stanovuje: 

 každé vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních musí být povoleno (§8 odst. 1, 

písm. c), maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících 

staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den (§38 (9)); 

 kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování 

v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění (§38 (5)); 

 přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit (§38 (9));  

 pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod se stanoví ve výši od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč 

(§118 - §125) 
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!!! Pro ty, kteří nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci, novelou vodního zákona vyplývá, že od 1. ledna 2019 je 

nutné pravidelně vyvážet žumpu a s účinností od 1. 1. 2021 dochází k povinnosti uschovávat doklady o vývozu 

odpadní vody z žumpy do čistíren odpadních vod.  Ale pozor lidé budou muset dokládat odvoz splašků ze žump do 

čistíren odpadních vod za dva roky zpětně (tj. již rok 2019 a 2020)!!!!!!!!!!  

Fotografie výstavby kanalizace v obci Mouřínov 
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Fotografie stavby ČOV v obci Mouřínov 
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