
 

Splašková kanalizace v obci 

V prosinci 2019 byla zahájena 3. etapa dostavby splaškové kanalizace s názvem „Prodloužení 

splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“. Po výstavbě splaškové kanalizace v centru obce z 80. 

let minulého století (1. etapa) s jejím zprovozněním po vybudování kanalizačního sběrače podél 

Rožnovské Bečvy (2. etapa) v roce 2006 dochází v 3. etapě k vybudování 11420 m kanalizací, 

k odkanalizování 298 nemovitostí převážně určených k bydlení s 890 obyvateli obce.   Projekt 

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva zahrnuje výstavbu splaškové kanalizace 

včetně odbočení domovních přípojek splaškové kanalizace a přeložky vodovodu v délce 1089 m 

a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR prostřednictvím Národního 

programu Životní prostředí, Zlínským krajem prostřednictvím programu Podpora 

vodohospodářské infrastruktury a obcí. Rozsah projektu je limitován splněním požadavků 

poskytovatele dotace a finančními možnostmi obce a z uvedeného důvodu nebylo možné 

rozšíření projektu do dalších částí obce. V následujícím období se bude moci podle finančních 

možností obce, případně soukromých investorů a nabídky dotací pokračovat v dalším 

odkanalizování. Celkové výdaje projektu Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva 

činí 112,741.653,- Kč bez DPH a zahrnují veškeré uznatelné i neuznatelné výdaje. Výše 

příspěvku (dotace) z uznatelných výdajů projektu od SFŽP ČR činí 53,518.964,- Kč, od Zlínského 

kraje 8,059.000,- Kč a spoluúčast obce činí 51,163.6890,- Kč, kterou financuje obec z vlastních 

rozpočtových prostředků včetně Fondu obnovy vodovodu a z dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. 

Kč poskytnutého Komerční bankou. Stavbu realizuje sdružení firem COMMODUM Valašská 

Bystřice,  LINEAR BAU Úhonice a MOBIKO Plus Valašské Meziříčí. Výstavba kanalizací se 

uskuteční v tomto roce, konečné povrchové úpravy po výkopech jsou plánovány realizovat 

nejpozději v létě 2021, zahájení provozu po kolaudaci na podzim příštího roku. Vzhledem 

k finanční náročnosti projektu a vývoji současné nepříznivé ekonomické situace v ČR a ve světě 

v souvislosti s pandemií nelze provést asfaltové úpravy povrchů cest dotčených kanalizací v celé 

šířce v příštím roce, generální opravy povrchů cest budou rovněž odvislé od dokončování výměn 

vodovodních řádů v cestách v budoucích letech.   

Bc. Pavel Mana, starosta obce 


