Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.06.2021
Rekonstrukce sdružené kanalizační přípojky na náměstí Osvobození
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Markelova Jana - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V rámci zpracování PD na akci „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ bylo zjištěno, že ve
vysvahované zatravněné ploše náměstí a částečně i pod místní komunikací se na pozemcích parc. č.
1822/1, 1840, 1841 a 1842 nachází sdružená kanalizační přípojka DN 200 BEO, dl. cca 105 m,
odvádějící jak splaškové a dešťové vody z bytových domů na náměstí Osvobození č. p. 825/9 – 820/2
(skutečnost nutno ověřit), tak zároveň i dešťové vody z místní komunikace v majetku města. Tato
sdružená kanalizační přípojka byla s největší pravděpodobností vybudována v rámci výstavby
bytových domů na náměstí č. p. 825/9 – 820/2 v roce cca 1955.
Vzhledem ke skutečnosti, že se přípojka nachází pod nyní nově projektovanými zpevněnými plochami
náměstí, a v archivu k této přípojce nebyly dohledány žádné podklady, bylo potřeba tuto přípojku
zrevidovat a zjistit její skutečnou trasu a stav. Dle provedeného monitoringu bylo zjištěno, že přípojka
odpovídá svému stáří, přičemž ze dvou míst nebylo možné provést revizi úseku délky cca 15 m z
důvodu překážky v přípojce. V jednom místě vykazuje betonová trouba značné opotřebení ve dně
(díry).
Odbor investiční předkládá radě města ke schválení návrh na rekonstrukci této sdružené kanalizační
přípojky, která by spočívala zejména v jejím narovnání, ve zvětšení průměru z DN 200 na DN 300 a
v materiálové změně na kameninu. Snahou by bylo zároveň umístit kanalizaci v celé délce co nejblíže
bytovým domům pod zpevněnými plochami v min. rozsahu. Stávající sdružená přípojka by byla
následně zrušena zalitím cementopopílkovou suspenzí.
Zvětšením průměru nově vybudované kanalizace v délce cca 100 m na DN 300 KAM vznikne
kanalizace pro veřejnou potřebu, která bude moct přejít do správy Brněnských vodáren a kanalizací,
a.s. Vzhledem ke stáří sdružené přípojky hrozí také riziko nutnosti rozkopání v budoucnu nově
zbudovaných zpevněných ploch náměstí v případě havárie, pokud by k rekonstrukci a narovnání
přípojky nedošlo. V nově navrhovaném projektu náměstí probíhá nyní trasa stávající sdružené
přípojky na rozhraní svahu a obrubníku lemujícího chodník podél náměstí a pod plánovanou
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výsadbou. I když současný projekt náměstí tuto sdruženou přípojku nevyužívá, bude v případě
schválení její rekonstrukce prověřena možnost opětovného napojení odvodnění přilehlé místní
komunikace.
Obdobně jako u akce s názvem „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ bude, v případě
zájmu SVJ, stavba kanalizace pro veřejnou potřebu koordinována s rekonstrukcí domovních přípojek.
Dle §3 zákona č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích, je kanalizační přípojka samostatnou
stavbou. Vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí
účinnosti výše uvedeného zákona (od 01.01.2002), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na
kanalizaci, neprokáže-li se opak. V případě, že jednotlivá SVJ neprojeví zájem o rekonstrukci či
obnovu přípojek, budou přípojky přepojeny v nejnutnějším rozsahu, a to za obruby zpevněných ploch.
Obnovu či rekonstrukci přípojek od stoky po hranici parcely nemovitosti si budou řešit vlastníci
nemovitostí osobně a na své náklady v koordinaci s rekonstrukcí stoky před realizací rekonstrukce
náměstí.
Předběžná cena za realizaci (bez ceny za projektovou dokumentaci) výše uvedených úprav
kanalizace, odhadovaná na základě aktualizovaného projekčního rozpočtu k obdobné akci „Kuřim,
Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“, se pohybuje cca ve výši do 2.200.000 Kč bez DPH.
Rekonstrukce kanalizační přípojky by byla zrealizována v rámci nyní projektované celkové
rekonstrukce nám. Osvobození a byla by v plné výši hrazena z ORG 1376 – Rekonstrukce nám.
Osvobození.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
rekonstrukci sdružené jednotné kanalizační přípojky DN 200 BEO na nám. Osvobození na
pozemcích parc. č. 1822/1, 1840, 1841 a 1842 v k. ú. Kuřim na kanalizaci pro veřejnou potřebu
DN 300 KAM včetně jejího narovnání.
Termín plnění: 30.06.2021
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice
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