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V Kopřivnici dne 14.5.2012

Cena stočného pro rok 2013 v Lubině, Vlčovicích a Mniším
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o průběhu uzavírání smluv na odvádění odpadních vod jednotnou kanalizační
sítí v nadcházejících měsících a ceně stočného.
Rozhodnutí Rady města Kopřivnice
Na základě usnesení č. 1329 přijatém Radou města Kopřivnice dne 30.04.2012 byla cena za odvádění
splaškových vod veřejnou jednotnou kanalizací stanovena 28,10 Kč/m3. Rada města dále rozhodla o slevě ve
výši 30 % z kalkulované ceny stočného pro rok 2013 a 2014. Sleva se vztahuje na smlouvy uzavřené do
29.06.2012. To znamená, že občané, kteří již mají podepsanou smlouvu nebo ji uzavřou se správcem
kanalizace firmou SLUMEKO, s.r.o. do 29.06.2012 získají 30 % slevu na cenu stočného pro rok 2013 a 2014.
V případě, že smlouva bude uzavřena po 29.06.2012, nebude již sleva přiznána a občané budou platit plnou
cenu.
Dalším bodem rada města schválila, postupy při nedodržení zákonné povinnosti mít uzavřenou smlouvu
s vlastníkem či provozovatelem kanalizační sítě. Vlastníci nemovitostí produkují splaškové odpadní vody a
jsou napojeni na kanalizační síť a nemají uzavřenou smlouvu na odvádění odpadních vod, budou od
01.07.2012 nahlášeni na vodoprávní úřad, který s nimi zahájí správní řízení. V takovém správním řízení hrozí
majiteli nemovitosti za nedovolené vypouštění odpadních vod do městské kanalizace uložení pokuty dle
zákona o vodovodech a kanalizacích nebo uložení nápravných opatření, případně i odpojení od veřejné
kanalizace.
Možnost uzavřít smlouvu u správce kanalizace máte po telefonické domluvě na tel. č. 731 450 280 nebo
emailem: filip.apjar@slumeko.cz, každý pracovní den na firmě SLUMEKO, s. r. o.
Další možností máte dostavit se do místního kulturního nebo katolického domu v uvedených termínech a to
vždy od 14:00 do 17: 30 hodin ve dnech:
Vlčovice – 30.05.2012 , 20.06.2012
Mniší – 23.05.2012, 13.06.2012,
Lubina – 06.06.2012, 27.06.2012
Můžete si vybrat termín, který Vám vyhovuje a dojet do příslušného kulturního domu i v jiné místní části než
kde bydlíte.

Nejčastěji kladené dotazy
Týká se mě povinnost platit za odvádění splaškových vod veřejnou kanalizací?
Povinnost mít uzavřenou smlouvu s provozovatelem veřejné kanalizace a tím mít povinnost platit za odpadní
vody se týká každé domácnosti, která odvádí odpadní vody z domácnosti do veřejné kanalizace v majetku
města Kopřivnice již od roku 2001, kdy vyšel v platnost zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu.
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Jak to v praxi vypadá?
Bydlím v místní části Lubina, Vlčovice nebo Mniší v rodinném domě. Své odpadní vody mám svedené do
septiku nebo domácí čistírny odpadních vod a odtud jsem napojený na kanalizační řád v majetku města
Kopřivnice. Tudíž dochází k tomu, že své odpadní vody odvádím přes městskou kanalizaci. Tím mi vzniká
zákonná povinnost uzavřít smlouvu s provozovatelem kanalizace firmou SLUMEKO, s.r.o. na odvádění
odpadních vod.
Výjimkou jsou domy v Lubině, které se napojily na novou kanalizaci. Tyto domy mají povinnost uzavřít
smlouvu s firmou SMVAK, a.s.
Co mám udělat, když nevím kam mi odtékají odpadní vody z domácnosti?
Každý majitel nemovitosti má povinnost vědět jakým způsobem likviduje a kam odvádí odpadní vody.
Pokud vlastníte dům, který je postaven v místní části Lubina, Vlčovice nebo Mniší a nevíte, kam odtékají Vaše
odpadní vody ze septiku nebo domácí čistírny, můžete se osobně zastavit u správce kanalizace na firmě
SLUMEKO, s. r. o. nebo si telefonicky domluvit schůzku, abyste si ověřili, zda se i Vás netýká mít uzavřenou
smlouvu na odvádění odpadních vod. V této souvislosti konstatujeme, že pokud jste napojeni na městskou
kanalizaci a nebudete mít uzavřenou smlouvu, dopouštíte se přestupku a nelegálního vypouštění odpadních
vod do veřejné kanalizace.
Proč mám platit, když splaškové vody čistím a městská kanalizace není napojena na ČOV.
Jednotná kanalizační síť v místních částech odvádí jak vody dešťové, tak vody splaškové z jednotlivých
nemovitostí s vyústěním do recipientu (řeky Lubiny). Kanalizační síť je schválena a je provozována na základě
podmínek stanovených v kanalizačním řádu. V kanalizačním řádu jsou stanoveny hranice hodnot škodlivin,
obsažených v odpadních vodách, do kterých je možné ještě odpadní vody vypouštět do recipientu. V případě
naměření vyšších škodlivých látek bude provozovatel, vlastník kanalizační sítě sankcionován.
Každý, kdo je připojen na jednotnou kanalizační síť, musí dodržovat zásady uvedené v kanalizačním řádu.
Mají-li vypouštěné vody z domácnosti splňovat povolené množství škodlivých látek, musejí být přečisťovány
(septik, domácí čistička).
Kalkulovaná cena stočného obsahuje pouze náklady na dopravu splaškových vod do vodoteče, náklady na
správu a údržbu kanalizační sítě. V ceně stočného nejsou zahrnuty žádné náklady na čistění, vzhledem k tomu,
že se čištění neprovádí.
Věřím, že využijete našich vstřícných kroků a ve dnech, kdy Vám budeme v jednotlivých místních částech k
dispozici, nás navštívíte a uzavřeme společně smlouvu na odvádění odpadních vod.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Karel Březina
jednatel společnosti

