STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
14. schůze rady města dne: 29.08.2017
Bod pořadu jednání:
Schválení projektového záměru "Komplexní zlepšení nakládání s odpadními vodami na území
města Liberce"
Stručný obsah: Projekt "Komplexní zlepšení nakládání s odpadními vodami na území města Liberce" je
zaměřen na zlepšení čistoty vody vodního toku Nisa a dalších vodních, zejména drobných toků, a čistoty
vody ve vodní nádrži Starý Harcov. Součástí projektového záměru je zlepšení technického stavu stávající
infrastruktury včetně navýšení její kapacity. Realizace projektu přispěje také k omezení rizika lokálních
povodní a souvisejícího znečištění vodních toků z nárazových vysokých průtoků. Souvisejícím přínosem
projektu budou opatření pro zadržování vody v krajině. Projekt bude realizován ve spolupráci s SVS a.s.,
SČVaK a.s. a dalšími subjekty.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení projektového záměru "Komplexní zlepšení nakládání s odpadními
vodami na území města Liberce"
Zpracoval:

Cimbálová Jana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Mgr. Jan Korytář - náměstek primátora pro ekonomika, strategický rozvoj
a dotace

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
projektový záměr "Komplexní zlepšení nakládání s odpadními vodami na území města Liberce"
a zahájení přípravy projektu

ukládá
zahájit potřebné kroky k realizaci projektu "Komplexní zlepšení nakládání s odpadními vodami na
území města Liberce" dle projektového záměru v příloze č. 1
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 01.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Kapacita současné kanalizační sítě je maximálně využita, v mnoha okrajových částech města Liberce kanalizace
chybí úplně. Zároveň stoupá spotřeba vody obyvatel (v roce 2015 vzrostlo specifické množství vody fakturované
celkem o 2,0 l/os/den). Do jednotné stoky je většinou svedena rovněž dešťová voda.
Odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod má
Severočeská vodárenská společnost. Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Severočeské
vodárenské společnosti je dlouhodobou smlouvou zajištěno provozní společností - Severočeskými vodovody
a kanalizacemi, a. s. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., poskytuje komplexní servis v oblasti
výroby a dodávky pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod.
V případech, kdy jsou odpadní vody vypouštěny přímo do vodních toků, jsou vedena jednání s jednotlivými
vlastníky nemovitostí ve smyslu zajištění průsaku a okamžitého náhradního řešení s budoucím trvalým řešením
(jímka, napojení do kanalizace). Kontroly je nutno provádět opakovaně, vzhledem k personální kapacitě odboru
životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad lze za rok tímto způsobem zajistit max. 1/20 plochy města. Obec
může připojení nemovitosti ke kanalizační síti nařídit, ale musí uhradit náklady s tím spojené.
Navrhovaná opatření
Řešením je zvyšování kapacity stávající kanalizace a budování odděleného svodu dešťové a splaškové vody
včetně vybudování systematické dešťové kanalizace. V současné době se odvod dešťové vody řeší samostatně
v případě nové výstavby (např. ulice Na Skřivanech).
V oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitosti ke
stokové síti zakončené ČOV a nemovitosti vypouštějí splaškovou vodu přímo do vodních toků, lze zajistit
prevenci či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace
soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
Vytipované lokality k jednotnému řešení na území města Liberec
1. přítoky do Harcovské přehrady (lokalita podél Harcovského potoka) - Starý Harcov a Nový Harcov
2. lokalita podél Jizerského potoka
3. další vhodné lokality: Ruprechtice, Radčice, Krásná Studánka, Machnín, Horní Suchá, Ostašov, Karlinky,
části Horního Harcova, Pilínkov, Hluboká, Vesec, část Vratislavic, Rudolfov
Projekt přispěje ke zlepšení kvality čistoty vod vodního toky Nisa a dalších vodních, zejména drobných toků
a čistoty vody ve vodní nádrži Starý Harcov. Dojde ke zlepšení technického stavu stávající infrastruktury, včetně
navýšení její kapacity. Budou realizována opatření pro omezení rizika lokálních povodní a souvisejícího
znečištění vodních toků z nárazových vysokých průtoků a opatření pro zadržování vody v krajině (a ve městě).
Město získá nové přírodní či technické zásobníky užitkové vody.
Bližší informace viz projektový záměr v Příloze č. 1.
Požadavky na rozpočet v roce 2017 nejsou.
Požadavky na rozpočtový výhled budou zpracovány v další etapě projektu.

Přílohy:
Příloha 1 Projektový záměr
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ev. č.

170803

Název projektu: Komplexní zlepšení nakládání s odpadními vodami na území města Liberce
A. Popis projektu
Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu (proč projekt realizovat?)
Kapacita současné kanalizační sítě je maximálně využita, v mnoha okrajových částech města Liberce kanalizace chybí úplně.
Zároveň stoupá spotřeba vody obyvatel (v roce 2015 vzrostlo specifické množství vody fakturované celkem o 2,0 l/os/den). Do
jednotné stoky je většinou svedena rovněž dešťová voda.
Odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod má Severočeská
vodárenská společnost. Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti je
dlouhodobou smlouvou zajištěno provozní společností – Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s. Společnost Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních
vod.
V případech, kdy jsou odpadní vody vypouštěny přímo do vodních toků, jsou vedena jednání s jednotlivými vlastníky nemovitostí
ve smyslu zajištění průsaku a okamžitého náhradního řešení s budoucím trvalým řešením (jímka, napojení do kanalizace). Kontroly
je nutno provádět opakovaně, vzhledem k personální kapacitě odboru životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad lze za rok
tímto způsobem zajistit max. 1/20 plochy města. Obec může připojení nemovitosti ke kanalizační síti nařídit, ale musí uhradit
náklady s tím spojené.
Navrhovaná opatření
Řešením je zvyšování kapacity stávající kanalizace a budování odděleného svodu dešťové a splaškové vody včetně vybudování
systematické dešťové kanalizace. V současné době se odvod dešťové vody řeší samostatně v případě nové výstavby (např. ulice
Na Skřivanech).
V oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitosti ke stokové síti zakončené
ČOV a nemovitosti vypouštějí splaškovou vodu přímo do vodních toků, lze zajistit prevenci či omezení znečištění povrchových a
podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
Vytipované lokality k jednotnému řešení na území města Liberec
1.
2.
3.

přítoky do Harcovské přehrady (lokalita podél Harcovského potoka) – Starý Harcov a Nový Harcov
lokalita podél Jizerského potoka
další vhodné lokality: Ruprechtice, Radčice, Krásná Studánka, Machnín, Horní Suchá, Ostašov, Karlinky, části Horního
Harcova, Pilínkov, Hluboká, Vesec, část Vratislavic, Rudolfov

Soulad se strategickými dokumenty města:
Strategický cíl ŽP a veřejná prostranství
Specifický cíl C 2 Podpora přírodních procesů a ochrana biodiverzity
Opatření C 2.2 Podpora přirozeného vodního režimu
Specifický cíl C 3 Prevence a minimalizace rizik ve všech složkách životního prostředí
Opatření C 3.3 Zlepšování nakládání s odpady a odpadními vodami
Hlavní dlouhodobý cíl projektu (čeho chce projekt dosáhnout?)
Z dlouhodobého hlediska je projekt zaměřen na kvalitní obhospodařování vodních toků v širším rámci, a to zejména:
1. Zlepšení kvality čistoty vod v drobných tocích, Nise, liberecké přehradě;
2. Zlepšení technického stavu stávající infrastruktury, včetně jejích kapacit;
3. Zmenšení rizika lokálních povodní a znečištění toků z vysokých průtoků, zadržení vody ve městě.
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Dílčí cíle projektu (co musí být dosaženo v jednotlivých etapách nebo částech projektu?)
1. uzavření rámcové dohody mezi statutárním městem Liberec a SVS a SČVaK
2. aktualizace části KPRVK týkající se Liberce
3. vymezení dotačních možnosti
4. zajištění budoucího financování
Aktivity projektu (navazují na dílčí cíle projektu a popisují, jak jich bude dosaženo)
1. rámcová dohoda město a SVS a SČVaK – realizace jednání se zástupci dotčených orgánů, příprava a zpracování zásad
spolupráce.
2. aktualizace části KPRVK týkající se Liberce – zpracování technického řešení, analýza nákladů, návaznost na GIS, spolupráce
s příslušným odborem KÚLK
3. dotační možnosti – zpracování souhrnného přehledu dotačních možností včetně podmínek poskytnutí dotace na jednotlivá
opatření, příp. konzultací s poskytovatelem dotace; zpracování návrhu řešení
4. organizační zajištění dlouhodobého projektu – odbory MML, externí dodavatelé, případně ARM s.ro. (Agentura pro rozvoj
města)
5. budoucí financování – finanční plán zajištění pokrytí nákladů celé akce

Popis aktivity

zahájení
měsíc/rok

ukončení
měsíc/rok

Přípravná fáze
Uzavření rámcové dohody mezi SML a SVS

8/2017

10/2017

Aktualizace KPRVaK, část týkající se Liberce

10/2017

2/2018

Detailní analýza dotačních možností

8/2017

10/2017

Schválení modelu organizačního zajištění v radě města

8/2017

10/2017

Schválení plánu financování, včetně zapojení do rozpočtového výhledu

8/2017

12/2017

Schválení harmonogramu jednotlivých dílčích projektů

9/2017

3/2018

Realizační fáze/bude rozděleno na jednotlivé dílčí projekty a specifikováno v návaznosti na harmonogram
Příprava projektové dokumentace
Podání žádosti o dotace
Realizace akce
Udržitelnost
Uzavření dohody mezi SML a SVS a její realizace v následujících letech

Rizika projektu (co může ohrozit klíčové aktivity či finanční a provozní řízení projektu + opatření pro snížení rizik)
Projekt nezíská politickou podporu – riziko nízké, hlavním opatřením je aktivní hledání podpory pro tento záměr u všech
politických stran zastoupených v ZM
Nebude schválena změna rozpočtového výhledu – riziko střední, hlavním opatřením je aktivní hledání podpory pro tento
záměr u všech politických stran zastoupených v ZM
Nebudou získány potřebné dotace – riziko střední – město nemůže ovlivnit podobu a podmínky dotačních akcí v dalších
letech, zároveň ale disponuje zvyšující se kapacitou na čerpání dotací a přípravu potřebných projektů a žádostí
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Nebude zajištěna dostatečná kapacita pro přípravu, ale zejména realizaci projektu – riziko střední, schválení organizačního
modelu v říjnu 2017 je jedním z plánovaných kroků před realizací projektu

Cílová skupina (pro koho je projekt určen, kdo z něj bude mít užitek)
 obyvatelé města Liberce, zejména v dotčených oblastech,
 uživatelé rekreační zóny liberecké přehrady,
 obyvatelé dalších měst v povodí řeky Nisy a dalších vodních toků.

Přínos projektu (co se realizací projektu změní?)
Projekt přispěje ke zlepšení kvality čistoty vod vodního toky Nisa a dalších vodních, zejména drobných toků a čistoty vody ve
vodní nádrži Starý Harcov. Dojde ke zlepšení technického stavu stávající infrastruktury, včetně navýšení její kapacity. Budou
realizována opatření pro omezení rizika lokálních povodní a souvisejícího znečištění vodních toků z nárazových vysokých průtoků
a opatření pro zadržování vody v krajině (a ve městě). Město získá nové přírodní či technické zásobníky užitkové vody.
Výstupy projektu (hmatatelné – fyzické výsledky projektu)





rekonstruované části stávající kanalizační sítě;
nové trasy kanalizační sítě;
nové DČOV v místech, která nemohou být napojena na kanalizační síť;
rozvíjející se systém pro zadržování dešťové vody

Vazba na jiné projekty: (pouze je-li relevantní)
Pilotní projekt Přehrada (projekt „Výstavba domovních ČOV v povodí Harcovského potoka“).

B. Projektový tým
Návrh projektového týmu (jméno a příjmení, odbor nebo organizace + funkce a její popis – pouze klíčoví členové týmu)
Odbor strategického rozvoje a Koordinátor projektu pro fázi přípravy: Ing. Jana Cimbálová – zpracování záměru, Ing. Dana
dotací
Vorlová – realizace záměru
Odbor strategického rozvoje a ??? Finanční manažer projektu
dotací SML
Odbor právní a VZ

Právní služby ???

Ing. David Votava

Ředitel odboru rozvoje a investic SVS, spolupráce na projektu, plánování společných investic,
část kanalizace

Ing. Jiří Kittner

Zástupce města v dozorčí radě SVS, spolupráce na kofinancování akcí ze strany SVS

Ing. Martin Dušek

Odborná spolupráce – systémy zadržování dešťové vody

Externí dodavatel

Zpracování podkladů pro aktualizaci KPRVaK, část týkající se Liberce

Externí dodavatel

Příprava a realizace výběrových řízení

Odbor životního prostředí

Průběžná spolupráce při přípravě a realizaci projektu

Upozornění – vzhledem ke komplexnosti záměru bude tým či týmy pro realizace jednotlivých akcí sestaveny a schváleny až
v rámci realizace tohoto záměru, resp. před realizací jednotlivých dílčích projektů.
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C. Rozpočet a financování

- vzhledem ke komplexnosti projektu bude postupně doplňováno

Položka

odhadované náklady v tis. Kč

Příprava projektu
Zajištění podkladů v rámci projektové přípravy včetně zpracování
projektové dokumentace, odborných posudků, jednání s příslušnými
orgány, právního poradenství atd.:
Výběrové řízení na zpracování podkladů pro aktualizaci KPRVK oblast
Liberec

50

Zpracování podkladů pro aktualizaci KPRVK oblast Liberec

???

V dalších fázích při přípravě jednotlivých projektů pak:
Výběrové řízení na zpracovatele odborných posudků

50

Výběrové řízení na zpracovatele projektových dokumentací k jednotlivým
opatřením (v případě využití dotace dle požadavků poskytovatele dotace)

50

Zpracování projektových dokumentací včetně položkového rozpočtu
k jednotlivým opatřením a odborných posudků dle § 4 odst. 3 zákona ČNR č.
388/1991 Sb.

Bude upřesněno u dílčích realizačních projektů

Jednání s příslušnými orgány – SVS a.s., krajský úřad, odbor hlavního
architekta, odbor životního prostředí a další

V rámci rozpočtu odboru

Příprava a realizace komunikační strategie s veřejností, zejména s obyvateli
řešeného území

200

Právní zajištění projektu, zejména zajištění smluvních vztahů s vlastníky
nemovitostí v řešeném území (v případě realizace DČOV z dotačních zdrojů)

500

CELKEM
Realizace projektu
Bude upřesněno dle dílčích projektů

CELKEM
Rozpočet provozu roční – pouze vybrané části, bude upřesněno v další fázi projektu
Položka

roční náklady v tis. Kč

Opravy stávající sítě
SVS – průměrně cca

75.000

Budování nové kanalizace
SVS – 6000 na jednoho připojeného obyvatele

Bude upřesněno po aktualizaci KPRVaK

Dotace MZe %, dotace SFŽP %

Bude upřesněno v dalších fázích projektu

Příspěvek město – dofinancování potřebného podílu

Bude upřesněno v dalších fázích projektu
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DČOV
Dotace

Bude upřesněno v dalších fázích projektu

SVS – předpoklad 1/3 kofinancování

Bude upřesněno v dalších fázích projektu

Město – předpoklad 1/3 kofinancování

Bude upřesněno v dalších fázích projektu

Vlastníci – předpoklad 1/3 kofinancování

Bude upřesněno v dalších fázích projektu

Dešťová voda
Dotace, OP ŽP a SFŽP, programy aktuálně vznikají, včetně podmínek
čerpání

Bude upřesněno v dalších fázích projektu

Město – zajištění kofinancování

Bude upřesněno v dalších fázích projektu

Vlastníci, SVS – otázka dalších jednáí

Bude upřesněno v dalších fázích projektu

CELKEM
Zdroje financování projektu – částky budou upřesněny v dalších fázích projektu, po získání potřebných podkladových
dat
Očekávaná částka

Zdroj

% kofinancování

Státní fond životního prostředí (DČOV, dešťová voda)
Operační fond Životní prostředí (kanalizace, protipovodňová opatření, podpora
zadržování vody v krajině)
Rozpočet města
Spolufinancování SVS a.s.
Financování projektu: bude upřesněno v dalších fázích projektů v návaznosti na detailní znalost situace
rok

Město
tis. Kč

Jiné zdroje
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Poznámka (dotace, úspora, nový příjem apod.)

2017
2018
2019
2020
běžný
provoz
CELKEM

Garant, vlastník, zpracovatel, projektová kancelář, schválení
Garantprojektu: Mgr. Jan Korytář

Vlastník projektu (příslušný odbor)

příprava

Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace

Odbor strategického rozvoje a dotací

realizace

BUDE UPŘESNĚNO

Bude upřesněno

provoz

Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku města

Odbor správy veřejného majetku

Ing. Jana Cimbálová, oddělení
získávání dotací

485243188

Schváleno projektovou
kanceláří dne

dne

Podpis
vedoucího
OSRD

Schváleno RM

dne

Záměr zpracoval:

cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz
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