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•Co se událo od petice 2013 do 2017

•Princip navrženého řešení kanalizace 
s dočasnou ČOV a stav přípravy

•Odvoz splašků z Točné dnes



Co se událo od petice 2013 
do 11/2017



Zrušení výpustního místa Šeberov od 1.4.2013

•Důsledek:

• Odvoz splašků do Bubenče nebo  
Ruzyně 
vzdálenost tam 25km + zpět 25 km

• Nejnižší cena jednoho odvozu 
min. 2.000,- Kč

zde jezdily naše splašky



Reakce občanů Točné v roce 2013
• Jednání s ÚMČ Prahy 12

• Není v kompetenci ÚMČ Prahy 12
• Řešení žádat po MHMP

• Petice občanů Točné primátorovi hlavního města Prahy
• Zaslaná dne 13.5.2013 primátorovi Doc. MUDR. Bohuslavovi 

Svobodovi, 
• Obsahovala

návrh dočasného řešení úpravou stávající ČOV
požadavek na stejnou cenu stočného 
podepsalo ½ občanů z Točné (tzn. 384 z 734)

• Primátorem předaná k vyřízení radnímu p. Nouzovi, jeho reakce 
až po urgenci

• Jediný výsledek - Usnesení rady MHMP 2450 ze dne 10.12.2013 
schvaluje záměr realizace přivaděče z Točné do Cholupic



Fakta připomínaná petičním výborem

• Přivaděč z Točné do Cholupic - přechod přes „Okruh“ 
dlouhodobě neřešený i přes usnesení rady MHMP  2450 ze 
dne 10.12.2013
• nelze přes silniční most, není stavební připravenost u městského 

okruhu
• neřešené záležitosti v trase, jako jsou nevyjasněná pozemková 

vlastnictví a podob.

• Hlavní přivaděč z Cholupic do Komořan, část trasy z původního 
ÚR zrušena 3Q/2017 pro nevyjasněnost majetkových vztahů 
více než 10 let zablokovalo – změna řešení



•Požadavek urychlit řešení s bližším termínem než je 
15 let!!! 
•Petiční výbor zajistil a předal MČ Praha 12 a na MHMP 

Průzkum proveditelnosti odvodu splašků z Točné
• alternativní návrhy umístění dočasné ČOV
• alternativní trasy připojení na Ústřední ČOV
•byl zpracován na náklady a za podpory občanů 

Točné

Součinnost petičního výboru s MČ Praha 12 a MHMP



Období od 03/2013 do 11/2014

• Petiční výbor 
• Pokračoval v jednání se starostou p. Prchalem a pí Jandovou s žádostí o podporu 

na MHMP ve věci urychlení výstavby kanalizace

• Pí Jandová zprostředkovala jednání na MHMP s odpovědným radním p. Nouzou

• Výsledek - jednání na MHMP za přítomnost radního p. Nouzy, PVS a PVK:

Točná musí čekat na připojení k Ústřední ČOV Prahy.

Přes to, že dalších 15 let a více nebude Točná 
odkanalizována



Období od 12/2014  do 12/2016
• Nové vedení radnice MČ Praha 12

• Souhlas s dočasným řešením pomocí lokální ČOV

• Získání podpory od MHMP – jednání u radní pí Plamínkové

• Podpora řešení dočasné ČOV, zásadní změna

• Zajištění financí na projekt pro územní rozhodnutí

• Následně MČ Praha 12

• Usnesení  rady MČ Prahy 12 č. R033-006-15 ze dne 7.9.2015 o 
vybudování dočasné ČOV

• Zajistila projektanta specialistu na splaškovou kanalizaci a ČOV

• Zahájila jednání o odkoupení od BD Točná stávající ČOV

• Zajistila dodavatele na posouzení vlivu životního prostředí – NATURA 
2000 



Období od 12/2016
• Opakovaně jsou vedením MČ Prahy 12 uváděny mylné informace 

o řešení projektu kanalizace Točné, jako
• Odhadovaná cenu ČOV je uváděna 40 milionů Kč, ale správná je 15 milionů Kč
• Na schůzce ve Viničním domku uváděno, že kanalizaci z Točné je možno připojit jen 

na sběrač do ÚČOV
• Nepravdivá informace, že jsou problémy s odvodem odpadní vody z ČOV do potoka 

(ve skutečnosti je povoleno!) 
• Prezentuje termín odkanalizování Točné pomocí přivaděče do Ústřední ČOV za dva 

roky, skutečnost min. 8-10 let za ideálních podmínek.
• MČ Prha12 na MHPM nepodporuje vybudování dočasné ČOV, což je v rozporu s 

usnesením rady MČ Prahy 12 č. R033-006-15 ze dne 7.9.2015 a revokace R109-026-
17 ze dne 20.2.2017

• Nemáme informace o pokračování odkupu stávající ČOV od BD 
Točná

• Ze strany MHMP setrvává podpora řešení dvou etap výstavby



Princip navrženého řešení kanalizace 
s dočasnou ČOV a stav přípravy



Současný stav přípravy DÚR

• Dokumentace pro umístění stavby (ÚR) zpracována v souladu s Generelem a s 
Městskými standardy pro vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy 

• Lokální ČOV je jen dočasným řešením
• Navržená ČOV je v souladu s požadavky na ŽP
• Zvolené technické řešení umožňuje přepojení na Ústřední ČOV s minimálními 

náklady
• Projektová dokumentace umožňuje napojení dalších etap pro rozšíření 

kanalizace na Točné

Generel
Projektová
dokumentace



Současný stav přípravy DÚR pokračování

• Posouzení vlivu na životní prostředí v oblasti NATURA 2000 – kladné !
• Nalezeno řešení čištění a vypouštění odpadové vody do Točenského potoka

• MHMP odbor ochrany prostředí – souhlasné stanovisko

• MHMP odbor plánování a rozvoje – stanovisko je v souladu

• Příprava, kompletace všech vyjádření, pro podání žádosti o Souhlas s 
umístěním (ÚR) na stavební úřad

• Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 2.11.2017 aktualizaci „Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací“ jehož obsahem je i výstavba na Točné ve 
dvou etapách
• 1. etapa kanalizace + lokální ČOV
• 2. etapa připojení na ÚČOV Prahy



Odvoz splašků z Točné dnes



Odvoz splašků z Točné dnes

• Stočné stanovené pro hl. město Prahu 39,- Kč/ m3

• Odvoz – Česká voda 
• Obyvatel Točné platí 78 Kč/ m3 (548,- Kč/7 m3)

• K tomu od MČ Prahy 12 připlácí odvozci České vodě vyrovnání 36 Kč/ m3

• Náklady MČ Prahy 12 na vyrovnání za odvoz splašků je 700 tisíc Kč ročně 

• Současné výpustní místo v Modřanech je možno provozovat maximálně 
do 10/2019

+ V případě požadavku souseda (developera), bude nutné zrušit

• Nové výpustní místo je plánováno ve Sběrném dvoře Prahy 12

• v úrovni zadání projektu pro Umístění stavby (ÚR)



Otázky ?



Děkuji za pozornost

Za petiční výbor pro vybudování kanalizace na Točné
Vladimír Volráb


