
Záměr svazku obcí 
 

Čistírna – svazek obcí Nýřany, Vejprnice, Tlučná 
Hlavní 25, 330 26  Tlučná, IČ 497 45 221 

 
v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zveřejňuje 

 
1) záměr předat do pachtu a provozování na dobu 5 let od 1.1.2023 do 31.12.2027 
vodohospodářský majetek svazku, a to vodovod pro veřejnou potřebu 
v katastrálním území Tlučná, který je specifikován podle majetkové evidence 
číslem: 3208-767557-49745221-1/1 (RVS Tlučná): 
celková délka potrubí:     95 m 
použitý materiál:     PE o průměru DN do 100 mm 
počet vodovodních přípojek:   3 ks 
počet vodoměrů:    2 ks 
počet zásobených osob s trvalým pobytem: 4  
napojení na skupinový vodovod SV Plzeň – Zbůch 
provozovateli VODÁRNA PLZEŇ a.s., který splnil podmínky požadované 
zadavatelem při zadání koncese malého rozsahu, 
 
2) záměr předat do pachtu a provozování na dobu 5 let od 1.1.2023 do 31.12.2027 
vodohospodářský majetek svazku, a to kanalizaci pro veřejnou potřebu 
v katastrálním území Tlučná, která je specifikována podle majetkové evidence 
číslem: 3208-767557-49745221-3/1 (stoková síť Kamenný Újezd a Nýřany + část 
přivaděcí stoky): 
celková délka potrubí:     6 201 m 
použitý materiál: - potrubí o průměru do DN 300 4 955 m (plast) 
  - potrubí o průměru DN 301-500    465 m (plast) 
  - potrubí o průměru DN 301-500    506 m (kamenina) 
  - potrubí o průměru DN 501-800    235 m (beton) 
  - potrubí o průměru DN větší než 800      40 m (beton) 
počet kanalizačních přípojek:    256 ks 
počet čerpacích stanic:    3 ks 
počet dešťových nádrží:    0 ks 
počet odlehčovacích komor:    0 ks 
počet připojených osob na stokovou síť:  1000  
kanalizační stoka napojena na stokovou síť s odváděním OV do ČOV Tlučná ve vlastnictví 
zadavatele 
provozovateli VODÁRNA PLZEŇ a.s., který splnil podmínky požadované 
zadavatelem při zadání koncese malého rozsahu, 
 
3) záměr předat do pachtu a provozování na dobu 5 let od 1.1.2023 do 31.12.2027 
vodohospodářský majetek svazku, a to čistírnu odpadních vod v katastrálním 
území Tlučná, která je specifikována podle majetkové evidence číslem: 3208-
767557-49745221-3/1: Mechanicko-biologická ČOV s biologickou nitrifikací a denitrifikací 
provozovateli, který splnil podmínky požadované zadavatelem při zadání koncese 
v koncesním řízení, a podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 
  
Svazek obcí Čistírna – svazek obcí Nýřany. Vejprnice, Tlučná zveřejňuje záměr pachtu 
svého vodohospodářského majetku sloužícího k provozování vodovodu, kanalizace a 
čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu za účelem jeho provozování a správy, jak je 
dále definováno, formou koncese, a to na období 5 let od 1.1.2023 do 31.12.2027. 



Vzhledem k hodnotě zadávaných koncesí malého rozsahu za účelem provozování vodovodu 
a kanalizace pro veřejnou potřebu, tedy vzhledem k tomu, že budoucí příjem provozovatele 
po dobu trvání koncesní smlouvy nepřesáhne ani u provozování vodovodu ani u provozo-
vání kanalizace částku 20 000 000,- Kč, zahájil zadavatel koncesi malého rozsahu, a to 
výzvou vybranému dodavateli k podání nabídky. V rámci výzvy byla zpracována také 
příslušná smlouva, jejíž znění musí dodavatel akceptovat společně se stanoveným 
nájemným, jakož i další definované požadavky. Vybraný dodavatel bude povinen převzít 
závazek zajistit řádný a plynulý provoz jak vodovodu, tak kanalizace pro veřejnou potřebu 
a jejich správu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Vzhledem k hodnotě zadávané koncese za účelem provozování čistírny odpadních vod, 
tedy vzhledem k tomu, že budoucí příjem provozovatele po dobu trvání koncesní smlouvy 
přesáhne částku 20 000 000,- Kč, zahájil zadavatel koncesní řízení, a to oznámením 
o zahájení koncesního řízení ve Věstníku veřejných zakázek s výzvou k podáví nabídek. 
V rámci zadávací dokumentace byla zpracována také příslušná smlouva, jejíž znění musí 
dodavatelé akceptovat společně se stanoveným pachtovným, jakož i další definované 
požadavky. Vybraný dodavatel bude povinen převzít závazek zajistit řádný a plynulý 
provoz ČOV a její správu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Za pacht vodohospodářského majetku bude vybraný dodavatel hradit stanovené 
pachtovné. Za zajištění provozování a správy vodohospodářského majetku postoupí 
zadavatel vybranému dodavateli své právo na předpis a výběr vodného a stočného od 
odběratelů, jakož i ceny vody převzaté k čištění.  

Podstatou uzavřené koncesní smlouvy bude přenesení rizika účtovat a vybírat svým 
jménem a na svoji odpovědnost vodné, resp. stočné, resp cenu vody převzaté k čištění. na 
provozovatele. 
 
 
Tento záměr byl schválen výborem svazku dne 14.10.2022 
 
 
V Tlučné dne 15.11.2022 

_________________________ 
předseda svazku 
Ing. Petr Váchal 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  
Jméno a podpis: 
Sejmuto z úřední desky dne: 
Jméno a podpis: 
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