
 

Potřebuji projekt?        Čáslav, 12. 08. 2020  

 
O tom, zda potřebujete zhotovit projekt, ověřený autorizovanou osobou v oboru vodohospodářských staveb, by měli vždy 

rozhodnout na příslušném vodoprávním úřadě. Závisí to především na tom, kam budete vyčištěnou vodu vypouštět. 

V naprosté většině případů je však čistírna vodním dílem a postupujete-li zákonným způsobem, budete pravděpodobně 

projekt potřebovat. 

 

Projekt si můžete zajistit sami u svého projektanta (musí být osobou autorizovanou v oboru vodohospodářských staveb) 

nebo si ho můžete nechat zpracovat naším projektantem. 

 

Pro zpracování projektové dokumentace od Vás budeme požadovat doložení těchto dokumentů: 

1. Objednávkový formulář – vyplněný a podepsaný, včetně kontrolního listu (slouží jako závazná objednávka k 
vyhotovení projektové dokumentace) 

2. Situace, která je přílohou objednávkového formuláře s těmito vyznačenými údaji: 
a. rozměry nemovitosti  
b. zakreslení umístění čistírny, včetně vzdálenosti ČOV od nemovitosti 
c. místo vypouštění vyčištěné odpadní vody z ČOV – potok, rybník, akumulační nádrž, dešťová 

kanalizace (potřebujete souhlas správce kanalizace), zasakování a zálivka (je nutné doložit 
hydrogeologický průzkum) 

d. zákres stávajících studní na pozemku investora i na přilehlých pozemcích 
e. zapojení ČOV – zakreslit stávající domovní rozvaděč nebo místo instalace rozvodnice objednané s 

čistírnou 
3. Hydrogeologický posudek – pouze v případě zasakování a zálivky vyčištěnou vodou  

 
Na základě těchto dodaných podkladů Vám zpracujeme projektovou dokumentaci, jejíž součástí je technická zpráva, 

výkresová část a dokladová část. 

 

Dokumentaci Vám předáme v šesti kopiích a cena za její zpracování je následující: 

Topas 5–8    6.000 Kč + DPH 

Topas 10    6.500 Kč + DPH 

Topas 15    8.000 Kč + DPH  

Topas 20   12.000 Kč + DPH 

Topas 30  14.000 Kč + DPH 

Topas 40  16.000 Kč + DPH 

Topas 50  18.000 Kč + DPH 

Topas 65  20.000 Kč + DPH 

Topas 80  22.000 Kč + DPH 

 

Poštovné, v případě, že hotový projekt zasíláme poštou činí 120 Kč bez DPH. 

 

Lhůta pro zpracování projektu se pohybuje v rozmezí 2–4 týdny (s ohledem na potřeby zákazníka). Podklady nám 

můžete předat osobně, poštou nebo elektronicky. Jejich okopírování si zajistíme. Nejvhodnější pro zpracování projektu 

jsou originální soubory ve formátech dwg, pln, nebo obvyklé typy souborů jpg, doc a pdf. 

 

V případě zájmu Vám nabízíme i vyřízení povolení ČOV na úřadech (bez kolaudace). Ceny za vyřízení povolení jsou 

následující: 

 

Topas 5–20  6.000 Kč + DPH 

Topas 30, 40  6.500 Kč + DPH 

Topas 50, 65, 80  7.000 Kč + DPH 


