
  
 

Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 

ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE 
č. jednání:   4 
datum jednání:  12.5.2015 
čas jednání:  16:30 
místo jednání:  zasedací místnost č. 430 MHMP (Mariánské nám. 2; Praha 1) 
 
přítomní:  viz. presenční listina v Příloze zápisu č. 1 
 
 
Program jednání: 
 

č. Popis Zodpovědná osoba Termín 

1. Zahájení: 
Paní předsedkyně Plamínková zahájila jednání Komise ÚČOV. 
 

  

 Presentace dílčích výsledků pracovní skupiny Komise: 
 

  

2. Aktuální stav etap stavby č. 6963: 
Byla presentována Souhrnná informace o stavbě č. 6963-„ 
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském 
ostrově“ 
 
Viz Příloha č. 2. 

  

3. Kalová koncovka ÚČOV Praha - příprava a realizace cílového 
řešení 
Byl presentován výstup pracovní skupiny ÚČOV Praha tvořící 
podklad pro zadání Studie proveditelnosti řešení kalové 
koncovky ÚČOV Praha jako podklad pro následné zpracování 
EIA. 
 
Viz Příloha č. 3. 

  

4. Analýza možností dotační podpory stavby č. 6963 navazující na 
kroky realizované v roce 2014: 
Byla presentována vypracovaná analýza podpory dotačních 
možností pro stavbu č. 6963- Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově. 
 
Viz Příloha č. 4. 

  

 Rekapitulace sledovaných bodů z minulého jednání Komise: 

 

  

5. Celková koncepce řešení Císařského ostrova: 
Byl presentován postup Komise, její výsledky a budoucí postupy. 

  





sveco
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Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

Stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 

Praha na Císařském ostrově“ 

SOUHRNNÁ INFORMACE 
 

Stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ 

v současné době zahrnuje tyto samostatné etapy: 

 

0001 – Nová vodní linka (NVL) 

0002 – Stávající vodní linka (SVL) 

0003 – Kalové hospodářství (KH) 

0004 – Nátokový labyrint – levý břeh 

0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh 

0006 – neobsazeno 

0007 – Nátoky na ÚČOV (vybrané objekty) 

0008 – Kompenzační opatření 

 

 

Etapa 0001 – Nová vodní linka 

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP 

Rada hlavního města Prahy přijala dne 23. 7. 2013 usnesení k č. R-08782 k návrhu rozhodnutí 

Rady hlavního města Prahy o dalším postupu v přípravě stavby č. 6963 „Celková přestavba a 

rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově". Z důvodu urychlení výstavby vydalo Hlavní 

město Praha zastoupené odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy dne 25. 9. 

2013 pokyn Sdružení ÚČOV Praha (dále jen Sdružení) k zahájení prací. Dále pak dodatkem 

č. 1 k Souhrnu smluvních dohod, byl potvrzen původní termín dokončení NVL do 15. 12. 

2017. 

Na základě pokynu HMP přistoupilo Sdružení k prvním krokům, kterými bylo zpracování 

dokumentace pro stavební povolení (DSP) a příprava podání žádosti o vydání stavebního 

povolení a o povolení k nakládání s vodami podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon.  

První verze DSP byla předána Správci stavby (PVS a.s.) a zástupci Objednatele (OMI MHMP 

dne 8. 1. 2014 druhá, aktualizovaná verze DSP potom 27. 3. 2014. Tato druhá verze byla dne 

25. 3. 2014 přílohou žádosti o vydání stavební povolení podané Sdružením OŽP MHMP jako 

příslušnému stavebnímu úřadu. K tomuto termínu nebylo požádáno o vydání povolení 

k nakládání s vodami a tato žádost nebyla vodoprávnímu úřadu (OŽP MHMP) podána dosud. 

Stavební úřad po přezkoumání předložené žádosti o vydání stavebního povolení svým 

rozhodnutím ze dne 17. 4. 2014 Čj. MHMP-471235/2014/OZP- II/U-83/Fi stavební řízení 

přerušil a vyzval předkladatele k odstranění nedostatků specifikovaných ve Výzvě do 31. 12. 

2014.  

sveco
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Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

Paralelně bylo nezbytné podat žádost o povolení k nakládání s vodami. Povolení k nakládání 

s vodami podle § 8, odst. 1, písm. c) vodního zákona (k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových) bylo nutné řešit rozšířením současného povolení k nakládání s vodami pro 

ÚČOV Praha (platné do 31. 12. 2018), které v zastoupení hlavního města Prahy zajistila PVS.  

Mezi Sdružením ÚČOV Praha a PVS byla ke dni 19. 11. 2014 uzavřena Dohoda o spolupráci, 

na základě které návrh na rozšíření platného povolení k nakladení s vodami o NVL požádala 

PVS tak, aby mohla být vodoprávním úřadem posouzena současně s žádostí o vydání 

stavebního povolení.  

Sdružení ÚČOV Praha odstranilo nedostatky žádosti o vydání stavebního povolení a požádalo 

o obnovení stavebního řízení k 30. 12. 2014. Stavební povolení bylo podepsáno a vyvěšeno 

na úřední desce 28. 3. 2015 a to přesto, že proti jeho vydání byla podána námitka společností 

SEISIN a.s. (jeden z vlastníků nemovitostí v lokalitě Císařský mlýn) a městskou částí Praha – 

Troja. Společnost SEISIN a.s. se následně proti vydanému stavebnímu povolení odvolala a 

v současné době probíhá odvolací řízení. 

Vzhledem k obsahu odvolání je naprosto reálné, že odvolací orgán (Ministerstvo zemědělství) 

zamítne. Odvolací proces až do vydání rozhodnutí bude probíhat pravděpodobně 3 – 6 

měsíců. 

Pražská vodohospodářská společnost požádala podle dohody se Sdružením ÚČOV dne 25. 

11. 2015 o vydání změny stávajícího povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod 

z Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno. Jeho 

právní moc je však vázána na pravomocné stavební povolení stavby č. 6963, etapy 0001 – 

NVL. 

 

Etapa 0002 – Stávající vodní linka (SVL) 

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP 

K etapě 0002 byla podána Komisi souhrnná informace na zasedání Komise 17. 2. 2015 – viz 

Presentace výsledků studie „ÚČOV Praha- vypracování návrhu opatření nutných k zajištění 

plnění NV č. 61/2003 Sb. - Studie proveditelnosti“. Pro další postup je rozhodující, zda bude 

povolení k nakládání s vodami od 1. 1. 2019 možné získat ve vazbě na splnění koncentračních 

nebo účinnostních limitů. PVS v tomto smyslu požádala o vyjádření OOP MHMP jako 

příslušný vodoprávní úřad.  

 

Etapa 0003 – Kalové hospodářství 

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP 

Problematika etapy 0003 – Kalové hospodářství je řešena jako samostatný bod jednání 

Komise ÚČOV Praha. 
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Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

Etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh 

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP 

Etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh je řešena jako samostatná stavba, stavební 

povolení bylo vydáno dne  29.4 2009 a nabytím právní moci dne 30. 5. 2009. S ohledem na 

finanční možnosti HMP při realizaci souboru etap stavby č. 6963 rozhodla RHMP o odložení 

realizace etapy 0004. V současné době se stav etapy 0004prověřuje, včetně ověření platnosti 

stavebního povolení na zbývající část etapy 0004. 

 

Etapa 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh  

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP 

Etapa 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh je řešen jako samostatná stavba, samostatné 

stavebního povolení bylo získáno dne 30.6.2010, s nabytím právní moci  dne 21.8 2010. 

S ohledem na finanční možnosti HMP při realizaci souboru etap stavby č. 6963 rozhodla 

RHMP o odložení realizace etapy 0005. V současné době se prověřuje stav etapy 0005 včetně 

ověření platnosti stavebního povolení. 

 

Etapa 0007 – nátoky na ÚČOV 

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Etapa 0007 – nátoky na ÚČOV 

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Etapa 0007 je podmiňující pro zahájení zkušebního provozu etapy 0001 – NVL a bude 

realizována tak, aby zahájení zkušebního provozu umožnila. 

Byl vybrán Zhotovitel pro 1. část etapy 0007 (SO 1. 29 Opěrná nábřežní zeď přístaviště, SO 

1.01.1 Manipulační a přepravní plochy – 1. část, SO 1.28.1 Přeložka kabelového propojení 

PK Podbaba – VD Troja) a stavba byla ve 4. Q 2014 zahájena. Investiční akce byla 

zhotovitelem dokončena dle SOD v 03/2015. Vzhledem ke změněným podmínkám na 

staveništi v důsledku povodně 2013 bylo nezbytné provést změnu stavby před dokončením. V 

důsledku toho je nutné posoudit, zda byly dodrženy podmínky EIA. Kolaudace je 

předpokládána na konec června 2015. 

Na zbývající část etapy 0007 bylo v září 2014 vypsáno zadávací řízení. 

Pro 2. část etapy 0007 (Hlavní čerpací stanice a přidružené objekty) bylo ukončeno 

kvalifikační kolo výběrového řízení. Ukončení druhé části výběrového řízení a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným Zhotovitelem se předpokládá v červenci 2015. Realizace 2. části 

etapy 0007 však bude zahájena až po získání pravomocného stavebního povolení a následném 

zahájení realizace etapy 0001.  

Realizace 3. části etapy 0007 se předpokládá po dokončení etapy 0001 – NVL. 
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Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

Etapa 0008 – Kompenzační opatření a vyvolané činnosti 

V rámci přípravy a realizace etapy 0008 jsou řešeny dvě skupiny problémů: 

1. Opatření pro minimalizaci vlivu realizace Nové vodní linky na povodňové průtoky – 

Kompenzační opatření 

2. Opatření zajišťující uvedení Nové vodní linky do zkušebního provozu, která nejsou 

součástí etapy 0001 – Podmiňující opatření  

 

Kompenzační opatření 

Investor: Hlavní město Praha zastoupené OSI MHMP 

Opatření pro minimalizaci vlivu realizace NVL na povodňové průtoky byla podmínkou pro 

vydání stavebního povolení na etapu 0001 – Nová vodní linka. PVS zajistila základní Studii 

proveditelnosti těchto Opatření a koordinovala doplnění této studie Opatřeními 

specifikovanými jako možná v průběhu prací na Studii proveditelnosti.  

Na základě Studie proveditelnosti byl předložen RHMP návrh na realizaci Opatření č. 1 

Změna manipulačního a provozního řádu plavební komory Podbaba a vybudování uzávěry 

plavebního kanálu a Opatření č. 12 Rekultivace v aktivní zóně záplavového území Císařského 

ostrova v prostoru nad NVL. RHMP svým rozhodnutím č. 2594 ze dne 30. 9. 2014 uložila 

OSI MHMP zahájit předprojektovou přípravu pro tato opatření a následně zpracovat záměr 

pro realizaci příslušné veřejné zakázky.  

Pro Kompenzační opatření č. 1 bylo uzavřeno mezi Hlavním městem Prahou (HMP) a 

Povodím Vltavy s.p. Memorandum o spolupráci při přípravě a realizace Kompenzačních 

opatření č. 1 a č. 12. V současné době je připravován návrh smlouvy mezi HMP a PVL, která 

podmiňuje další postup na realizaci kompenzačních opatření.  

V případě Kompenzačního opatření č. 1 probíhá technická příprava zařízení pro provizorní 

hrazení na obou plavebních komorách Podbaba. Následně bude zpracován a změna 

manipulačního a provozního řádu plavebních komor Podbaba. 

OSI MHMP ve spolupráci s PVS připravuje materiály pro RHMP pro delimitaci KO č. 1 na 

PVS. Pokud bude delimitace schválena a provedena, PVS bude následně zajišťovat realizaci 

zařízení pro provizorní hrazení na obou plavebních komorách Podbaba a přípravu a realizaci 

definitivního uzávěru horního plavebního kanálu Podbaba s cílem jeho uvedení do provozu do 

konce roku 2018. 

Pro Kompenzační opatření č. 12 zajišťuje OSEVM MHMP s konzultační podporou PVS 

povolení ke kácení dřevin v prostoru vymezeném pro realizaci KO č. 12, následně zajistí 

v tomto prostoru odstranění staré mezideponie výkopového materiálu ze stavby  SVL ÚČOV. 

 

Podmiňující opatření 

Investor Podmiňujících opatření: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Ze zpracování DSP etapy 0001 – NVL, řešení vazeb na etapu 0007 – nátoky a ÚČOV a 

dalších činností souvisejících se souborem etap stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření 
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Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

ÚČOV Praha na Císařském ostrově vyplynula řada problémů v předchozím období ze strany 

OMI MHMP nedořešených. Patří sem: 

 Potrubí pro čerpání kalů z NVL, včetně rekonstrukce mokré jímky pro čerpání kalů z 

NVL 

 Čerpání fugátů na NVL 

 Náhradní výstavba za objekty demolované v rámci etapy 0001 

 Přípojka pitné vody pro ÚČOV (vyvolaná technickým řešením NVL) 

PVS postupně tyto dílčí problémy řeší s tím, neohrozí uvedení NVL do zkušebního provozu. 

    

 



   
  

 

C:\Users\rosickyj\Documents\A_1 ÚČOV_ Komise ÚČOV, Komise CO, Výbor pro ŽP\1_Komise 

RHMP pro ÚČOV\2015_5_12 4. zasedání\Podklady\2015_5_10 Kalová koncovka.doc 

 

strana 1 ze 2 

 

Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 

ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

Kalová koncovka ÚČOV Praha – příprava a realizace cílového řešení 

 

Základní požadavky na řešení 

1. Splnění požadavků národní a evropské legislativy 

2. Snížení pachové zátěže a objemu dopravy výsledného produktu z Císařského ostrova (CO) 

3. Maximální možné energetické využití organické složky čistírenských kalů  

4. Optimální investiční náklady 

5. Minimální provozní náklady 

6. Snížení závislosti při likvidaci cílového produktu na třetích osobách 

 

Varianty technického řešení zpracování směsného surového kalu 

1. Nulová varianta, současné řešení: anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, zahuštění 

vyhnilého stabilizovaného kalu, odvoz z CO na další zpracování (rekultivace, skládkování, přídavné palivo 

pro fluidní kotle s hnědým uhlím apod.). 

2. Anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, nízkoteplotní fluidní sušárna, odvoz vysušeného 

stabilizovaného kalu na další zpracování ve formě paliva: 

a. ve vlastním spalovacím zařízení HMP, 

b. v cizím spalovacím zařízení. 

3. Anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, nízkoteplotní fluidní sušárna, zplynování, odvoz 

výsledného produktu na skládku 

4. Anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, pyrolýza, energetické využití produktů pyrolýzy, 

odvoz výsledného produktu na skládku 

5. Anaerobní termofilní stabilizace surového směsného kalu, plazmové zplynování, další využití vitrifikovaného 

materiálu 

6. Aerobní stabilizace směsného surového kalu s přídavkem další biomasy, produkce energetického kompostu, 

další energetické zpracování (pyrolýza, plazmové zplynování, fluidní spalování) 

7. Spalování surového směsného kalu, energetické využití, ukládání výsledného produktu (popela) na skládku 

 

Varianty umístění kalového hospodářství ÚČOV 

1. Císařský ostrov 

2. Drasty, pozemky ve vlastnictví HMP 

3. Podzemní řešení v prostoru Brnky 

4. Jiná lokalita 

 

sveco
Textové pole
Příloha č. 3
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Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 

ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

Kritéria pro analýzu variant řešení  

1. Legislativní (s výhledem očekávané evropské a národní legislativy k roku 2022).  

2. Varianty technického řešení a energetická účinnost.  

3. Varianty technického řešení a lokalizace kalového hospodářství ÚČOV, reálnost EIA. 

4. Varianty technického řešení a umístění kalového hospodářství ÚČOV, reálnost územního řízení. 

5. Investiční náklady. 

6. Provozní náklady. 

7. Finanční plán – varianty finančního zajištění investice. 

8. Časový plán (ve vazbě na dosavadní správní rozhodnutí, očekávané důsledky evropské a národní legislativy, 

finanční zajištění, včetně reálnosti dotační podpory v rámci finančního období 2013 – 2020 (resp. 2022).  

9. Smlouva mezi HMP a PVK o provozování, a z toho vyplývající závazky. 

 

Orientační časový plán 

1. Zadání a zpracování Studie proveditelnosti    10 měsíců (06/2015 – 03/2016) 

2. Zadání a zpracování dokumentace EIA, proces EIA  18 měsíců (04/2016 – 09/2017) 

3. Výběr výsledné varianty, výběr zpracovatele DUR a DSP  6 měsíců (10/2017 – 03/2018) 

4. Zpracování DUR      6 měsíců (04/2018 – 09/2018) 

5. Územní řízení, vč. nabytí právní moci    7 měsíců (10/2018 – 04/2019) 

6. Zpracování DSP      8 měsíců (05/2019 – 12/2019) 

7. Stavební řízení, vydání stavebního povolení   5 měsíců (01/2020 – 05/2020) 

8. Výběr Zhotovitele stavby     6 měsíců (06/2020 – 11/2020) 

9. Realizace stavby (včetně zpracování RDS)   24 měsíců (12/2020 – 11/2022) 

 

Pozn.:  

 Orientační časový plán vychází z investičního rozsahu stavby cca 1 – 1,5 mld. Kč a bezproblémového 

průběhu procesu. Za těchto podmínek je časově možné stihnout (s obtížemi) dotační období 2013 – 

2020 (resp. 2022), bez zkušebního provozu. 

 Dojde-li v průběhu přípravy a realizace zpoždění v některém kroku nebo bude rozhodnuto pro variantu 

se zásadně vyšším investičním nákladem, potom je třeba počítat s prodloužením celého procesu cca do 

konce roku 2025 (včetně zkušebního provozu).  
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Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 

ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

Analýza možností dotační podpory 

stavby č. 6963 navazující na kroky 

realizované v roce 2014 
 

Rekapitulace podaných žádostí o dotaci do současného stavu: 
 

První žádost o dotaci byla předložena již v závěru prvního programovacího období 2004-
2006, ta však nebyla posouzena z důvodu vyčerpání alokace dotačního programu (OP 
Infrastruktura). Pro období 2007-2013 začala platit nová pravidla vyžadující zajištění tzv. 
oddělitelnosti dotované vodohospodářské infrastruktury, která si na základě závazných 
podmínek přílohy č. VII OP ŽP vyžádala zásahy do provozních smluvních vztahů. První 
žádost o dotaci předložená v období 2007-2013 byla nejprve přijata k posuzování na 
MŽP, následně však byla vyřazena z důvodu negativního výroku JASPERS. Uváděným 
důvodem bylo zejména nedosažení konsensu nad optimální projektovou variantou.  

Nová žádost o dotaci byla podána 13. 11. 2014, poté co na jaře 2014 vznikla pobídka ze 
strany MMR a MŽP ke znovu předložení žádosti o dotaci na projekt ÚČOV, ve vazbě na 
disponibilní alokaci OP ŽP, a na novou možnost fázovat projekty mezi programová 
období. Nový projekt byl postaven na robustnějších datových základech. Zejména kvůli 
růstu koncentrace látek v odpadních vodách a dalším kvalitativním parametrům odpadní 
vody počítal projekt s využitím větší kapacity nové vodní linky. Tím by bylo dosaženo 
významných úspor při rekonstrukci stávající vodní linky. Nová žádost o dotaci byla 
koncipována jako projekt fázovaný mezi dvě programovací období a zahrnovala obě 
části ústřední čistírny odpadních vod, novou i stávající vodní linku.  Hlavní město Praha 
deklarovalo připravenost splnit podmínky smluvního vynětí příslušné části 
vodohospodářské infrastruktury z provozovatelské smlouvy. Projekt prošel posouzením 
na SFŽP, ale nezískal kladný výrok JASPERS.  Vyjádření JASPERS opakovaně 
argumentovalo použitím zcela odlišných technických norem, než jsou normy české a 
bohužel i v rozporu se směrnicí Rady o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS), 
které ústilo k nereálným závěrům z pohledu technických požadavků na projekt a 
celkovou kapacitu ÚČOV.  

Na společném jednání MMR, MŽP a HMP dne 4. 2. 2015 a následně 27. 3. 2015 bylo 
konstatováno, že tímto byly vyčerpány možnosti postupu pro získání dotace na projekt 
z OP ŽP a bylo předběžně dohodnuto, že na následujícím řídícím výboru OPŽP 
(předpokládaný termín 21. 5. 2015) podá MŽP návrh na stažení projektu / nefinancování 
z OPŽP 2007-2013.  Nicméně je na Řídícím orgánu, tj. MŽP, případně na Národním 
koordinačním orgánu, tj. MMR, zda se rozhodnou definitivně pro stažení projektu, 
případně se rozhodnou projekt zaslat na Evropskou komisi bez výroku JASPERS.   

sveco
Textové pole
Příloha č. 4
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Komise Rady hl.m Prahy pro projekt 

ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

Možnosti získávání vícezdrojového financování na rozvoj a obnovu vodohospodářské 
infrastruktury: 
 

Hlavnímu městu Praha byla přislíbena podpora ze strany MMR a MŽP při získávání 
vícezdrojového dotačního i nedotačního financování na investice v oblasti 
vodohospodářství. 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) žádá o udělení pověření 
koordinovat činnosti související se získáváním vícezdrojového financování na investice 
v sektoru vodohospodářské infrastruktury. Návrh koordinace při získávání 
vícezdrojového financování z národních a evropských programů je uveden na 
následujícím schématu: 

 Vodohospodářská infrastruktura 

 
Hl. m. Praha 

Úpravna vody 
Želivka, a.s. 

Zdroj pitné vody 
Káraný, a.s. 

    

Příprava investičních 
akcí 

Plán investic 
(PVS, OTV/OSI 

MHMP) 
Plán investic Plán investic 

    

Koordinace pod 
vedením PVS - 
vyhledávání 
vhodných akcí a 
vhodných finančních 
zdrojů 

Koordinace postupů při získávání vícezdrojového financování na 
rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury 

 

 Operační program Životní prostředí 2014-2020 

 Státní rozpočet ČR (MZe) 

 Státní fond životního prostředí  

 Fond strategických investic, tzv. Junckerův balíček EK na 
podporu konkurenceschopnosti 

 PPP projekty 

 Zvýhodněné úvěry, finanční nástroje apod. 

 Případné další aktuální zdroje 

 

Koordinace PVS pro akce na vodohospodářské infrastruktuře umožní efektivní 
získávání národních a evropských zdrojů, vyhledávání vhodných akcí a vhodných 
finančních zdrojů, zrychlí přípravu žádostí o dotaci a následné čerpání dotací. 
Nejbližším úkolem je vytvoření tzv. zásobníku projektových záměrů vůči externím 
dotačním a nedotačním zdrojům financování a ověření podmínek přijatelnosti 
projektů, do kterých patří i rekonstrukce SVL ÚČOV Praha a úpravy Kalového 
hospodářství ÚČOV Praha. 
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ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

Při posuzování dotačních možností je nicméně třeba se zaměřit na projekty, které 
svým obsahem a způsobem realizace naplní všeobecné podmínky pro zařazení 
projektů v souladu s pravidly OPŽP a to zejména: 

- Naplnění podmínek přijatelnosti dle přílohy č. 6 OPŽP. 
- Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace musí být dominantní vlastník 

infrastruktury. 
- Výběrová řízení musí být realizována v režimu veřejného zadavatele, nikoli 

sektorového zadavatele. 
- Předpokládá se bonifikace projektů v pokročilém stupni projektové přípravy (SP). 
- Projekty zahrnuté v plánu povodí/PRVKÚK jsou bonifikovány. 

 

 

 
Alokace OP Životní prostředí 2014 – 2020 a předpokládané termíny vyhlašování 

prvních výzev (rok 2015) (zdroj: MŽP) 

Specifický cíl 
Alokace OPŽP (EU+SR), 

kurz 27 Kč/EUR 
Předpokládané vyhlášení výzev 

na rok 2015 / alokace výzev 

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění 
do povrchových i podzemních vod z 
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících 
látek do povrchových a podzemních vod 

11 mld. Kč 

(z toho více než polovina 
určena na ČOV a výstavbu 

nové kanalizace) 

3/2015 – pouze pro 2. fázi 
fázovacích projektů (alokace 800 

mil. Kč) 

7-9/2015 (alokace 2,3 mld. Kč) 

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající 
jakosti a množství 

3,7 mld. Kč 7-9/2015 (alokace 820 mil. Kč) 

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 7,3 mld. Kč 
3/2015 (alokace 600 mil. Kč) 

10-12/2015 (alokace 600 mil. Kč) 

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření 

2,4 mld. Kč 
3/2015 (alokace 200 mil. Kč) 

10-12/2015 (alokace 200 mil. Kč) 

3.2 Zvýšit podíl materiálového a 
energetického využití odpadů 

7,5 mld. Kč 3/2015 (alokace 1,5 mld. Kč) 
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ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA 

 

Cílem ustanovení Pracovní komise a Pracovní skupiny pro celkovou koncepci řešení 

Císařského ostrova iniciovanou Institutem plánování a rozvoje HMP (=IPR) a kanceláří veřejného 

prostoru HMP (=KVP) je připravit veškeré podklady strategicko-urbanistické z dané lokality, tj vč. 

připravované stavby NVL, požadavků majitelů a nájemců pozemků z dotčené lokality a rovněž 

požadavků a námětů na řešení celého prostoru od veřejnosti.  

Tyto podklady pak následně Institut plánování a rozvoje HMP předá Architektonickým 

atelierům v rámci soutěžního workshopu, který proběhne ve 3 fázích v měsíci květnu a červnu 2015. 

Cílem je nalézt nejoptimálnější komplexní řešení budoucí podoby Císařského ostrova a jeho 

bezprostředního okolí. 

Co se týká eventuálních úprav dokumentace NVL jedná se pouze o případné Sadové úpravy, 

úpravy cest a komunikací nad NVL s tím, že případné podklady pro tyto změny musí být Pracovní 

komisí předány Sdružení do září 2015, jinak k nim nebude přihlédnuto. Tyto případné změny mají za 

cíl propojit v co nejoptimálnější míře prostor nad NVL s Císařským ostrovem. 

 

Itinerář soutěžního workshopu: 

5. 5. 2015 Projednání s veřejností v sále historické ČOV (17:00 – 19:00)  

11.5.2015  1. kolo workshopou v ZOO ve vzdělávacím centru (8:30 – 17:00) 

21.5.2015  2. kolo workshopou ve Vyšehradské 57, Praha 2 velký sál budovy A ( 8:30 – 17:00) 

12.6.2015  3. kolo workshopou ve Vyšehradské 57, Praha 2 velký sál budovy A ( 8:30 – 17:00) 
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