


Důvodová zpráva 

Celá oblast Horní Proseče směrem k Liberci nemá k dispozici žádný kanalizační řad, na který by bylo 

možné odkanalizování nemovitostí připojit. Navíc se nachází v ochranném pásmu Vratislavické 

kyselky, kde není povolena žádná možnost likvidace odpadních vod na pozemcích.  Proto nemají 

místní obyvatelé a rovněž i noví investoři možnost získat povolení na výstavbu domovních čistíren, 

nebo kořenových čistíren. Jedinou jejich možností je pouze vyvážecí jímka, což je pro současnou 

běžnou domácnost nevyhovující. 

Proto bylo i na základě požadavků jak osadního výboru, tak i z výstupů z pravidelných jednání vedení 

města s občany, přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace na odkanalizovaní této lokality. 

Na základě usnesení RM/134/2018, ze dne 5.4.2018, proběhlo výběrové řízení na akci „Splašková 

kanalizace v ulici Na Palouku, Proseč nad Nisou“, která byla jako jmenovitá investiční akce schválena 

v rozpočtu investic OR pro rok 2018. 

Akce musela být rozdělena do dvou etap, přičemž druhá etapa bude realizována v roce 2019. Na tyto 

etapy budou navazovat další, tak aby bylo v konečné fázi odkanalizováno co největší území Proseče. 

Aby bylo ale vůbec možné gravitační kanalizační stoku zrealizovat, musí být technicky možné ji 

napojit na stávající kanalizační stoku, která odvádí splaškové vody z Jablonce do čistírny odpadních 

vod v Liberci. 

Tato stoka sice prochází pod touto lokalitou, ale je v hloubce cca 26 m pod terénem. 

Proto bylo využito skutečnosti, že soukromý investor, společnost Astramont s.r.o., začala budovat pro 

odkanalizování svých staveních pozemků nacházející se v této lokalitě, takzvané spadiště, což je 

kolmé propojovací potrubí se stávající kanalizační stokou, odvádějící splaškové vody z Jablonce do 

čistírny odpadních vod v Liberci. Bez tohoto možného připojení by nebyla realizace zmíněného 

odkanalizování této lokality Proseče povolena. 

Protože je, i s ohledem na další rozvojové plochy a také na další požadavky občanů na odkanalizování 

dalších míst potřebné, aby město do budoucna vlastnilo výše uvedenou stavbu kanalizačního 

spadiště, včetně pozemku, na kterém se nachází. 

Proto byla předběžně projednána se společností Astramont s.r.o. možnost odkoupení výše zmíněné 

stavby kanalizačního spadiště, a také pozemku na kterém se nachází. Společnost Astramont s.r.o. by 

byla ochotna prodat stavbu kanalizačního spadiště za vyčíslené náklady, které ale ještě v této chvíli 

nejsou k dispozici.  Byla by ochotna prodat i pozemek, a to na základě znaleckého posudku, který by 

musel být pro tento účel vyhotoven. 

Společnost Astramont s.r.o. v této chvíli již stavbu kanalizačního spadiště dokončila a zahájila kroky 

k získání kolaudačního rozhodnutí. Proto bylo možné, na základě předběžné dohody o možnosti 

napojení se do tohoto kanalizačního spadiště zahájit výstavbu 1 etapy výše uvedeného kanalizačního 

řadu pro odkanalizování ulice Na Palouku, která bude v příštím roce pokračovat ve 2 etapě v ulici 

Horní a u Zahradnictví. 

Společnost Astramont s.r.o. má v této době již zpracovanou PD, včetně SP, na kanalizační a 

vodovodní připojení lokality řešené Územní studií ÚS 9. Studie zahrnuje jak pozemky společnosti 

Astramont s.r.o., tak pozemky města a dalších majitelů. Kanalizační připojení této lokality, včetně 

napojení vodovodního řadu, je možné provést pouze na pozemku p.p.č. 1124/1 (kde se nachází jak 

spadiště tak stávající vodovodní řad), který bude předmětem prodeje. 



Město se zavazuje, že v případě odkupu pozemku p.p.č. 1124/1 vybuduje do dvou let kanalizační řad 

ze spadiště a vodovodní řad z procházejícího vodovodního řadu tímto pozemkem do lokality řešené 

Územní studií ÚS 9. Toto bude další etapou postupného budování inženýrských sítí na Horní Proseči, 

která bude navazovat na etapy, které budou napojeny do odkoupeného spadiště. 

V této chvíli je zastupitelům města předkládán ke schválení pouze záměr o odkoupení výše 

zmíněného kanalizačního spadiště a pozemku p.p.č. 1124/1. Až po vyčíslení nákladů na realizaci 

spadiště a znaleckého posudku s oceněním pozemku by byl zastupitelstvu teprve předložen návrh na 

odkup jak s cenou stavby kanalizačního spadiště, tak i s cenou pozemku. 
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