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Dny otevřených dveří na ČOV a kompostárně 
 

Město Svitavy vás srdečně zve na Den otevřených dveří Čistírny odpadních vod (ČOV) 
a kompostárny, který se uskuteční v sobotu 21. září od 10 do 13 hodin.  
Prohlídky ČOV se budou konat v 10, v 11 a ve 12 hodin. Kompostárnu bude možné navštívit 
i individuálně od 10 do 13 hodin. Odborní pracovníci vám ukáží chod a provoz obou objektů. Bude 
fungovat i autobusová doprava zdarma. 
 
Zastávky a odjezdy: 
restaurace Družba                  9:30, 10:30, 11:30 
autobusové nádraží                9:35, 10:35, 11:35 
restaurace U Kalášků             9:40, 10:40, 11:40 
Doprava bude zajištěna i zpět do Svitav, pro zájemce i na kompostárnu.    Alice Štrajtová Štefková 

 

 

Čistírna odpadních vod (ČOV) 

 
V únoru roku 2012 byly zahájeny stavební práce na akci Intenzifikace ČOV Svitavy.  V květnu roku 
2014 došlo k převzetí díla od zhotovitele s výjimkou vyhnívací nádrže I. stupně a navazující 
technologie této části stavby.  
 
 



 
 
V rámci provádění díla byly zjištěny fatálních statické nedostatky vyhnívací nádrže, proto bylo její 
dokončení zhotovitelem posunuto až na 24. duben 2015. Před provedením zmíněných zbývajících 
prací podle stávající smlouvy je nutné provést statické zabezpečení a sanaci objektu. Zhotovitel 
na novou část intenzifikace ČOV musí být vybrán v novém otevřeném zadávacím řízení, které 
v současné době probíhá. Předpokládáme, že práce budou zahájeny v září 2014. Nepříznivá situace 
s vyhnívací nádrží byla 18. dubna 2014 projednána s poskytovatelem podpory, tj. Státním fondem 
životního prostředí ČR.  
 
Pro realizaci akce jsou nyní závazné termíny: 
30.6.2015 ukončení zkušebního provozu, zahájení plného provozu a kolaudace s nabytím právní 
moci  
30.9.2015 termín předložení závěrečného vyhodnocení. 
 
V současné době probíhá zkušební provoz, v rámci kterého je ověřována především funkčnost 
technologického procesu čištění odpadních vod.   
 
Celkové náklady dosáhnou výše téměř 130 mil. Kč bez DPH. Na spolufinancování by mělo město 
Svitavy získat dotaci z fondu soudržnosti Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR ve 
výši 77,5 mil. Kč a půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 8,6 mil. Kč. Zbývající 
výdaje hradí město Svitavy z nájemného od provozovatele kanalizace a ČOV, společnosti 
Vodárenská Svitavy.                                                                                                           

Marek Antoš 
 

 

Komunitní kompostárna – Svitavy 

 
Komunitní kompostárna - Svitavy byla vybudována proto, aby se snížila produkce biologického 
odpadu ve městě a zvýšilo se jeho následné využití. Projekt byl realizován za podpory Státního 
fondu životního prostředí *.  
Kompostárna je umístěna v Moravském 
Lačnově na pozemku o rozloze 2030 m2. 
Celková roční kapacita činí 1800 tun 
zpracovaného biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu. Proces kompostování 
bude probíhat na volné ploše v pásových 
hromadách, což představuje nejjednodušší a 
nejekonomičtější způsob. Hotový kompost bude 
využíván na hnojení městských ploch veřejné 
zeleně, případně k rekultivacím městských 
pozemků. Bude také k dispozici občanům k 
využití na jejich zahradách.  
Výstavba byla zahájena 4. 11. 2013, termín dokončení stavebních prací je 2. 9. 2014. Dodavatelem 
stavebních prací je Ivan Ulehla ze Svitav, dodavatelem technologického vybavení kompostárny je 
společnost ELKOPLAST CZ, Zlín.  
Celkové náklady činí 12,99 mil. Kč vč. DPH, z toho výše dotace SFŽP bude činit více než 7,7 mil. 
Kč. Předpokládaný termín zahájení provozu je září 2014. Provoz kompostárny bude pro město 
Svitavy zajišťovat společnost SPORTES Svitavy. 

Michal Nedoma 
 

 
* Operační program Životní prostředí prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. 


