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Informace o smlouvách na odvádění a vypouštění odpadních vod
a o platbách za odvádění odpadních vod
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o průběhu uzavírání smluv na odvádění odpadních vod.
Smlouvy jsou uzavírány v místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší provozovatelem
kanalizační sítě společností SLUMEKO, s.r.o. s vlastníky nemovitostí, kteří odvádějí
vyprodukované splaškové vody prostřednictvím jednotné kanalizační sítě (občané,
fyzické osoby neplatí za odvádění dešťových vod). Vlastníkem kanalizační sítě je Město
Kopřivnice, které uzavřelo smlouvu o nájmu a provozování vodního díla se společností
SLUMEKO, s.r.o..
Poměrná část kanalizačních sítí v místních částech Lubina, Vlčovice, Mniší byla
v minulosti vystavěna v akci „Z“, a dále se v mnoha případech jedná o zatrubněné
příkopy, které byly zahrnuty do kanalizační sítě. Takto vybudované stavby byly v
majetku příslušných místních národních výborů v minulosti evidovány jako jednotná
kanalizační síť a příslušným vodoprávním úřadem – odborem VLHZ ONV v Novém
Jičíně bylo vydáno rozhodnutí o vypouštění odpadních vod z kanalizace do vod
povrchových.
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon), stanoví vlastníku,
provozovateli kanalizace vypracovat Kanalizační řád. Kanalizační řád je závazný nejen
pro provozovatele, ale i pro občany, kteří odvádějí splaškové vody prostřednictvím
kanalizační sítě. Kanalizační řád je schválen vodoprávním úřadem, který společně
s Českou inspekcí životního prostředí provádí kontrolu plnění povinností z něj
vyplývajících.
Zákon dále stanoví povinnost uzavřít písemné smlouvy, a to do 31.12.2010. Písemná
smlouva nebyla v minulosti zákonem požadována. Povinnost uzavřít písemnou
smlouvu mají oba subjekty, jak vlastník (provozovatel) kanalizační sítě tak
uživatel (majitel nemovitosti). Nesplnění této povinnosti je kvalifikováno v zákoně jako
přestupek, za který může být udělena pokuta.
Rada města Kopřivnice na 101. schůzi konané dne 24.08.2010 rozhodla o zpoplatnění
služby odvádění odpadních vod a přijata kalkulací stanovenou cena za 1m3 odváděných
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odpadních vod. Rozhodnutí o zavedení stočného je obsaženo ve smlouvě o odvádění
odpadních vod a je platné od 1.1.2011. Protože nejsou uzavřeny všechny smlouvy,
rozhodla rada města na 5. schůzi konané 21.12.2010, v rámci zachování stejných
podmínek pro všechny odběratele, o odložení povinnosti platit stočné do 30.6.2011.
Toto rozhodnutí se vztahuje i na již uzavřené smlouvy, které jsou platné.
Nejčastěji kladené dotazy:
Proč mám platit za odpadní vody?
Vzhledem k tomu, že po celou dobu provozu nebyly na kanalizační síti (která má
orientační dobu životnosti stanovenou na 80 let) prováděny větší opravy a nebyly
vynakládány významné částky na zajištění provozu, Město v minulosti nepřistoupilo k
výběru stočného. Má-li však Město dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
předpisů a provozního řádu je nezbytné, aby se odběratelé na těchto nákladech
podíleli, neboť Město nedisponuje dostatečnými finančními zdroji pro zajištění těchto
povinností. Na plnění povinností plynoucích z kanalizačního řádu pro vlastníky vodního
díla dohlíží státní orgány, jako je vodoprávní úřad, Česká inspekce životního prostředí,
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství. Neplnění povinností je
sankcionováno, a může být udělena pokuta v řádech milionů korun.
Ekonomický, ale i politický vývoj v oblasti vodovodů a kanalizací směřuje vlastníky
vodohospodářského majetku k odbourání dotování nákladů na tuto oblast a postupně
náklady krýt samofinancováním z vodného a stočného.
Pro informaci uvádíme výčet základních povinností vlastníka (provozovatele) kanalizace
vyplývající z provozního řádu:
 zajistit plynulé a bezpečné provozování,
 podle provozního řádu a plánu obsluhy dodržovat cykličnost revizí, čištění a
údržby stokových sítí,
 uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem, tj.
jednotlivým nemovitostem,
 zajistit operativní odstranění závad na stokové síti,
 provádět čištění kanalizace,
 provádět kamerové prohlídky kanalizace,
 provádět kontrolu jakosti odpadních vod na výustních objektech,
 4x ročně odebírat vzorky na výustních objektech a nechat vyhodnocovat
akreditovanou laboratoří a další.
Je výše ceny stočného správně stanovena?
Výkony provozovatele představují náklady, které byly zahrnuty do kalkulace ceny
stočného v souladu s principy věcně usměrňované ceny a zákonem o cenách.
Oprávněnost nákladů spojených se správou, provozem a údržbou kanalizační sítě je
pod dohledem finančního úřadu. Výpočet stočného se provádí podle metodického
pokynu „Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného“ vydaného ministerstvem
zemědělství.
Jaké sankce mi hrozí v případě neuzavření písemné smlouvy a nezákonného
užívání kanalizace?
Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku dle § 32 odst. 4, písmeno d) zákona
o vodovodech a kanalizacích tím, že neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace
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(§10 odst. 2). Za tento přestupek lze uložit pokutu dle § 32 odst. 7 písm. b) do výše
100 000,- Kč. Dle §10 odst. 2. zákona je neoprávněné vypouštění odpadních vod do
kanalizace vypouštění:
a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačních řádem
Další odpovědi na kladené dotazy naleznete na internetových stránkách města
v záložce kanalizace v místních částech, které budou aktivní od 1.2.2011.
Připravujeme také informativní kampaň v místních novinách, kde bude tato
problematika prezentována. Jinak se s dotazy můžete obracet na pracovníky, kteří mají
tuto problematiku na starosti:
Za vlastníka kanalizace město Kopřivnice:
Bc. Dagmar Šmiřáková, tel. 556 879 656, dagmar.smirakova@koprivnice.cz
Za správce kanalizace SLUMEKO, s.r.o.:
pan Filip Apjár, Dis., tel. 556 848 639 mob. 731 450 280, filip.apjar@slumeko.cz
V jarních měsících roku 2011 se uskuteční další veřejné schůze za účasti vedení města
Kopřivnice a zástupců firmy SLUMEKO, s.r.o., kde bude tato problematika otevřena, a
budou zodpovězeny dotazy občanů. V současné době je ještě zvažována samostatná
beseda mimo veřejné schůze.
Závěrem chceme poděkovat Všem za pochopení věci a vstřícnost vůči správci a majiteli
majetku. Pevně věříme, že i ostatní, kteří doposud neuzavřeli smlouvu, pochopí nutnost
a nevyhnutelnost řešení této problematiky.

S pozdravem

Alois Janek
místostarosta města Kopřivnice

Karel Březina
ředitel společnosti SLUMEKO, s.r.o.

Příloha: Povinnosti fyzických osob
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Povinnosti fyzických osob při nakládání s odpadními
vodami.
Nakládání s odpadními vodami upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších
předpisů a prováděcí vyhlášky, především vyhláška č. 61/2003 Sb., v platném znění.
Zásobování staveb pitnou vodou a zneškodňování vznikajících odpadních vod
z pozemků a staveb řeší rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a prováděcí vyhlášky, především
vyhlášky č. 268/ 2009 o technických požadavcích na stavby a č. 269/2009 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území.
Dle § 8 odst. 1, písmeno c) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
K vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je třeba povolení
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Toto povolení vydává
příslušný vodoprávní úřad. Platnost povolení k nakládání s vodami, která nabyla
právní moci do 31.12.2001 zanikla k 1.1.2008.
Každý vlastník nemovitosti, který produkuje odpadní vody a není napojený na
kanalizaci pro veřejnou potřebu, musí odpadní vody přiměřeným způsobem čistit a
jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních prostřednictvím půdních
vrstev může provádět pouze na základě pravomocného povolení.
Za přiměřené čištění již není možné, dle platné legislativy, považovat čištění
pouze v septiku.
Fyzická osoba se dopustí přestupku dle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona
pokud nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez
povolení k nakládání s vodami. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše
100 000,- Kč.
Dle § 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb.,
Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu,
pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno
realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod. (domovní
ČOV, nebo žumpy)
Dle § 24b odst. 1 vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2009 Sb.,
Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do
kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod do
ekvivalentu 500 obyvatel (dále jen malá ČOV) není možné vypouštět do vodního toku
nebo do vod podzemních.
Dle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích
Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních
pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody,
povinnost připojit se na kanalizaci v případech kdy je to technicky možné.
Dle § 18 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku
odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství
stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod
Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku dle § 32 odst. 4, písmeno d)
zákona o vodovodech a kanalizacích, tím že neoprávněně vypouští odpadní vody do
kanalizace (§10 odst.2). Za tento přestupek lze uložit pokutu dle § 32 odst. 7 písm. b)
do výše 100 000,- Kč.
§ 10 odst. 2. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je vypouštění
a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod
b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačních řádem
Odběratelem je dle §2 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích vlastník pozemku
nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci není-li v zákoně stanoveno jinak.

Žumpa
Pokud splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde vyčištěné
odpadní vody v malé čistírně odpadních vod není možné vypouštět do vodního toku
nebo do vod podzemních, mohou se vybudovat žumpy.
Kdo akumuluje odpadní vody v žumpě, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních
vod. Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem ani přepadem. O prováděných
pravidelných vývozech musí být písemné doklady, které budou předloženy při
kontrole vodoprávního úřadu nebo České inspekci životního prostředí dle § 36
odst. 6 vodního zákona.
Fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že nezajistí zneškodnění
odpadních vod akumulovaných v bezodtoké jímce podle § 38 odst. 6 vodního
zákona. Za tento přestupek lze udělit, dle § 118 odst. 3 písmeno b) vodního zákona,
pokutu do výše 50 000,- Kč.

Zpracoval dne 29.12.2010

MÚ Kopřivnice, OŽP, vodoprávní úřad

