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Mimořádný informační leták  

Obce Borová – stavba „Kanalizace 

a ČOV obcí Oldřiš – Borová“ 

 

 

 

Každá správná informace začíná fakty a shrnutím toho, co proběhlo. Myslím si, že o přípravě a 

postupu projednávání stavby gravitační kanalizace v rámci svazku DSO Oldřiš – Borová bylo již 

řečeno a napsáno mnoho, ale přesto to základní…. 

 Je jasné, že projekty zaměřené na ochranu životního prostředí mají a budou mít vždy prioritu, 

jelikož se týkají především života našich budoucích generací. Asi je třeba zdůraznit, že naše obec je 

na černé listině seznamu obcí, kde není splašková kanalizace vybudována. Proto jsme z hlediska 

dopadů na životní prostření bedlivě sledováni. Řada majitelů nemovitostí si již na vlastní kůži okusila  

 

DSO Oldřiš – Borová zve všechny občany na 

veřejné jednání o přípravě zahájení stavby 

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová, které se 

uskuteční 

v pondělí dne 24.9.2018 od 18:00 hod. 

v sokolovně v Borové 

Cílem této schůzky je: 

• představit odpovědné zástupce subjektů výstavby, 

• seznámit Vás s aktuálním stavem před zahájením samotné výstavby 

kanalizace,  

• seznámit Vás s předběžným harmonogramem prací,  

• informovat Vás o stavu připravenosti domovních kanalizačních 

přípojek, 

• nedílnou součástí bude diskuze a prostor pro Vaše dotazy 
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problémy s likvidací odpadních vod. V případě, že by se se současným stavem v obci nic nedělalo, 

bylo by jenom hůř, a to včetně dopadů platné legislativy na majitele jednotlivých nemovitostí. 

Do vybudování kanalizací a čistíren odpadních vod jde velký balík peněz. Je to taková neviditelná 

oblast, protože kanály jsou pod zemí a následně čistička je domeček schovaný za humny. A co si 

budeme povídat, o místech, kam i císař pán musí pěšky, se moc libě nemluví. Nejsou na první pohled 

vidět, viditelně obec nereprezentují, ale pro čistotu, infrastrukturu a kvalitu života našeho a budoucích 

generací v obci jsou zásadní. Není výjimkou narazit ve sdělovacích prostředcích na informaci, že 

v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 jsou prostředky vyčerpány a bylo možno 

žádat o poslední peníze na výstavbu čistíren a kanalizací. Svazku DSO Oldřiš - Borová se díky 

připravenosti, která proběhla v posledních třech letech, podařilo se žádostí o evropské prostředky 

uspět. Zájem žadatelů byl enormní. Na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo během tří měsíců 

rekordních 214 žádostí s požadavkem na 7 miliard korun, což trojnásobně překročilo vymezenou 

částku. Aktuálně bude podpořeno v rámci ČR 105 nejúspěšnějších projektů. Opět tedy s velkou 

radostí opakuji, ŽE NÁŠ PROJEKT: „KANALIZACE A ČOV OBCÍ OLDŘIŠ – BOROVÁ“ 

(pro který jsme v lednu letošního roku podávali žádost o dotaci v rámci 71. výzvy OPŽP, název 

výzvy: MŽP_71.výzva, PO 1, SC 1.1 kolová) byl dne 25.6.2018 výběrovou komisí řídícího orgánu 

operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 DOPORUČEN K FINANCOVÁNÍ, TUDÍŽ 

ZE STRANY POSKYTOVATELE DOTACE SCHVÁLEN . Náš projekt se v rámci výše 

zmiňované výzvy umístil jako druhý nejúspěšnější projekt Pardubického kraje, v bodovém 

hodnocení na 25. místě z celkem 70-ti k financování vybraných projektů v rámci výzvy a České 

republiky. 

V průběhu letních prázdnin probíhala především komunikace mezi Státním fondem životního 

prostředí, ladily se poslední „detaily“ typu výběrového řízení na technický dozor investora a 

koordinátora BOZP, připravovali se podmínky pro aktivaci zhotovitele – stavební firmy.  

Stavba je tedy kompletně připravena a nyní jsme ve fázi očekávání vydání tzv. „ostrého RoPD“ 

(rozhodnutí o poskytnutí dotace). O fázi připravenosti svědčí i fakt, že dne 12.9.2018 proběhla 

v sokolovně v Borové koordinační schůzka stavby za účasti odpovědných subjektů. Některé jsou 

Vám již chronicky známé, přesto hlavní rekapituluji: 

Investor:  DSO Oldřiš – Borová 

• v zastoupení jednatelů, tedy starostky obce Borová a starosty obce Oldřiš. Na jednání byli 

přizváni členové zastupitelstev obou obcí – tady si neodpustím vsuvku, a to v duchu 

přetrvávající ignorace některých členů ZO Borová, kteří s chronickou pravidelností  

ignorují zasedání zastupitelstev v rozporu se svým slibem zastupitele. Přiznám se, že 
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jsem očekávala, že koordinační schůzky se zúčastní, protože projekt tohoto typu a 

finanční náročnosti je pro Borovou prvotinou. Touto cestou jim opět nabízím a veřejně 

je vyzývám, že mě mohou s dotazy kdykoliv kontaktovat; 

Cena stavby v rámci svazku (hlavní kanalizační řady a veřejné části přípojek Borová a Oldřiš, ČOV 

včetně technologické části podle smlouvy o dílo:  

     184.932.618,40 Kč bez DPH (223.768.468,30 Kč vč. DPH) 

Financování:    zajištěno      

Zhotovitel: sdružení s názvem „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ 

• jedná se o sdružení firem Gasco spol. s r.o., nám. Republiky 56, Pardubice; EVT Stavby s.r.o., 

V Zahrádkách 3, Svitavy a EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, Hradec Králové (tedy vše 

místně příslušné firmy); 

Autorský dozor stavby: RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice 

• projekční kancelář, která nás doprovází po celou projekční přípravu stavby od studie 

porovnání nákladovosti způsobu tlakového či gravitačního odkanalizování, samostatné 

domovní ČOV, DÚR, DSP, DPS a nyní projektuje domovní přípojky – soukromou část; 

TDI a koordinátor BOZP: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., divize Brno 

• jen pro upřesnění – technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce je pro investora 

nutnou oporou, která v rámci stavby plní dozorčí funkci a jedná v jeho zájmu. 

Koordinační schůzky se účastnili i zástupci SÚS Pardubického kraje, která do našeho projektu 

odkanalizování vstoupila s celkovou rekonstrukcí a modernizací silnice vedoucí obcemi Oldřiš a 

Borová. Dále zástupce fy Alatere profi s.r.o. za manažerské řízení přípravy žádosti o dotace. 

Hlavním tématem této schůzky bylo vyjasnění si vzájemných pozic a hlavně povinností týkající se 

předání staveniště s nástřelem zahájení stavebních prací, zařízení staveniště, bylo diskutováno o 

omezení dopravy a nutné koordinaci se sousední stavbou kanalizace v Kamenci, meziskládkování 

stavebního materiálu apod. 

Stavba gravitační splaškové kanalizace se tak přiblížila ke skutečné realizaci. Přesný termín předání 

staveniště Vám v tuto chvíli nemohu ještě sdělit, vše závisí na vydání výše zmiňovaného oficiálního 

dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bude vydávat Ministerstvo životního prostření. Je  

to již formalita, ale jak se říká černé na bílém…Co ale Vám mohu garantovat je to, že STAVBA 

BUDE ZAPOČATA JIŽ V LETOŠNÍM ROCE, PŘEDPOKLÁDÁM V MĚSÍCI 

LISTOPADU. Bude postupně upřesňován harmonogram prací (v tuto chvíli je orientačním, jeho 



4 
 

podoba se opět odvíjí od termínu předání staveniště), který bude průběžně aktualizován. Bude 

naplánován postup prací společně se všemi zúčastněnými subjekty, kterých není málo.  

Aktuality k průběhu stavby najdete na webových stránkách obce, které prosím sledujte. 

Budou zveřejňovány na vývěskách a obecním facebooku. Aktuální a důležité informace budou též 

zprostředkovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu (jsme si vědomi toho, že v některých 

částech obce toto není dostupné. Stávající systém je zastaralý, digitální přenos hlášení nefunguje, ale 

na rekonstrukci rozhlasu se pracuje, je podána žádost o dotace na jeho obnovu – prosím o trpělivost). 

Nejen naši obec čeká složité období. Podle mého se vše nejvíce dotkne dopravy. Budeme se 

v maximální míře snažit o koordinaci. Zhotovitel je připraven na to, že před vstupem na pozemky 

jednotlivých vlastníků je bude kontaktovat předem. Nemělo by se tedy stát, že se nedostanete bez 

předchozího upozornění ke svému domu autem, bude vám rozkopána louka těsně před posečením 

apod. Budou vyhotoveny pasporty majetku jak ze strany zhotovitele, tak i zadavatele – aby se 

předešlo dohadům při případných škodách na majetcích obce a ostatních vlastníků. Byla přislíbena 

maximální spolupráce, smlouva o dílo se zhotovitelem byla nastavena přísně, ale stavba tohoto 

rozsahu si občas jistě vyžádá operativní změny a řešení. Proto vás všechny touto cestou prosím o 

vzájemnou spolupráci. Stavba bude vyžadovat toleranci všech.  Nemám obavy z toho, že by 

koordinace selhala po technické stránce. Opakované jednání se všemi dotčenými subjekty mě 

naplnilo dojmem, že se jedná o tým odborníků a lidí na svém místě. Jistě se vyskytnou chvíle, kdy 

bude zhotovitel hledat prostor na meziskládkování materiálu. Budou přednostně nabízeny obecní a 

veřejná prostranství, v případě potřeby budou osloveni vlastníci pozemků.  

 Závěrem opouštím fakta a budu rekapitulovat i praktické dopady stavby, které nás jistě 

neminou. V tuto chvíli se stavba kanalizace stává synonymem slova ochromení běžného života 

v obci, potíže s dopravními omezeními, hluk techniky, výkopy, skládkování, prach…Po dvou letech 

je nahrazuji slovy čistá obec, prosperita obce, infrastruktura, dopad na bezproblémovou likvidaci 

odpadních vod v souladu se zákonem, která není povinností obce, ale jednotlivých producentů 

odpadů… Proto Vás opět zvu na veřejnou schůzku dne 24.9.2018 od 18:00 hod. do sokolovny 

v Borové. Dovolte popřát našemu životnímu prostředí hodně sil, protože je bude potřebovat. Nic 

cennějšího našim potomkům věnovat nemůžeme. Věřím, že se kanalizace dostane do povědomí nás 

všech stejně jako ostatní infrastruktura v obci – vodovod, elektřina, plynovod, telekomunikace, 

internet….  

 

V Borové 14.9.2018                                                  starostka obce 


