MĚSTO KOPŘIVNICE
Místostarosta

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás touto formou, abych Vás informoval o aktuálním stavu v projektu
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší. Jsem velmi rád, že po létech projektových
příprav stojíme před zahájením samotné realizace tohoto projektu, který bude mít vliv nejen
na zlepšení kvality povrchových a podzemních vod, ale přináší také zvýšení komfortu
bydlení pro občany.
Jistě víte, že každý vlastník nemovitosti má povinnost zajistit likvidaci odpadních vod
v souladu s platnými předpisy. Tam, kde není vybudovaná kanalizační síť, lze tuto
povinnost zajistit třemi způsoby, a to pomocí:
• žumpy (bezodtoké jímky)
• septiku s dalším stupněm čištění
• domovní čističky odpadních vod
Každé toto řešení však má své úskalí. V případě žumpy je nutno zajistit pravidelný odvoz
jejího obsahu do nejbližší čističky odpadních vod. Výhoda relativně nízkých pořizovacích
nákladů za její vybudování se pak ztrácí ve světle nákladů na její vývoz, které se pohybují
okolo 1000 – 3000 korun, přičemž v rodinném domě obývaném průměrnou rodinou je
žumpu třeba vyvézt skoro každý měsíc. Navíc od roku 2021 bude vodoprávní úřad nebo
Česká inspekce životního prostředí oprávněna vyžádat si od provozovatele žumpy doklady
o odvozu odpadních vod na čistírnu odpadních vod za období dvou kalendářních let zpětně.
Za porušení povinnosti správné likvidace odpadních vod pak budou provozovatelům hrozit
vysoké pokuty.
Pokud objekty využívají septiky, je nutno, aby tyto byly doplněny o další stupeň čištění, tzv.
dočišťovací filtry a teprve pak je možné na základě povolení vypouštět přečištěnou odpadní
vodu. Je však nutné upozornit, že k lednu 2008 skončila platnost dříve vydaných povolení,
k vypouštění odpadních vod ze septiků, která byla vydána před rokem 2002. V současné
době vodoprávní úřad již nemůže povolit vypouštění nedostatečně čištěných vod ze
septiků do vod povrchových nebo podzemních.
Domovní čističky odpadních vod jsou z uvedených možností relativně nejekologičtějším
řešením. Ale ani jejich provoz není bezúdržbový a beznákladový. Aby byla zajištěna
jejich správná funkčnost, je nutno kontrolovat pH, čistit koš zanášený pevnými částicemi a
přibližně jednou ročně provádět tzv. odkalení. Jednotlivé komponenty zařízení mají
omezenou životnost a časem je nutno zajistit jejich výměnu. Pro zajištění správného
provozu je nutno pečlivě zvažovat použití různých čistících prostředků, aby nedocházelo ke
zničení bakterií a enzymů, které zajišťují čistící proces a zároveň je povinností min. 2 x
ročně provádět laboratorní rozbory vypouštěných vod. To vše vás připravuje nejen o
finance, ale i o čas.
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Město Kopřivnice – Místostarosta
Vybudování splaškové kanalizace, která odvádí odpadní vody na centrální čistírnu
odpadních vod, je pro uživatele nejvýhodnějším způsobem likvidace odpadních vod
z domácností. Vaše starosti skončí jedním spláchnutím. Stávající septiky, jímky i domovní
ČOV pak můžete využít k zadržování dešťové vody, kterou použijete na svých zahrádkách.
Připravovaná kanalizační síť ve Vlčovicích a Mniší bude na rozhraní Vlčovic a Lubiny
napojena na stávající splaškovou kanalizaci, prostřednictvím které budou odpadní vody
odváděny na centrální čistírnu v Kopřivnici.
Po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby a uzavření smlouvy s dodavatelem
(pravděpodobně říjen 2019), zahájí město výstavbu kanalizačního řadu, na který budete
moci své nemovitosti připojit prostřednictvím domovních přípojek. Tyto jsme pro majitele
nemovitostí, kteří s tím souhlasili, již nechali vyprojektovat a tento projekt jim bude
bezplatně předán k realizaci. Zajištění vybudování samotné domovní přípojky je na
majiteli nemovitosti, město jej však podpoří finančním příspěvkem.
Záměrem města je stávající jednotnou kanalizaci, která vyúsťuje do vodních toků Lubina a
Lubinka, převést do režimu dešťové kanalizace, protože povolení k vypouštění
znečištěných odpadních vod končí v roce 2021. Vlastníkům objektů, kteří mají v této chvíli
uzavřeny smlouvy se společností Slumeko a budou se moci napojit na nově budovanou
kanalizaci, budou tyto smlouvy vypovězeny a jejich povinností, stejně jaké povinností
ostatních obyvatel, bude zajistit si likvidaci odpadních vod zákonným způsobem, tedy
připojením na splaškovou kanalizační síť.
Provozovatel této sítě bude vybrán ve veřejném koncesním řízení, a proto není v této chvíli
známá přesná částka za stočné. Předpokládáme, že její výše bude odpovídat cenové
hladině obvyklé v našem regionu.
Vážení občané, projekt Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší je náročný nejen po
finanční a technické stránce, ale vyžaduje také vaši součinnost a především ochotu
spolupráce a jistou dávku trpělivosti s dopravními omezeními, prašností či hlučností, která
bude stavbou vyvolána. V průběhu realizace Vám budeme poskytovat informace
prostřednictvím informačních skříněk místních komisí, Kopřivnických novin či formou letáků
a dopisů. Na stavbě budou přítomny kompetentní osoby, které Vám pomohou řešit
případné problémy. Před zahájením stavby v obou místních částech zorganizujeme veřejné
jednání, kde Vás budeme informovat o plánovaném průběhu výstavby a dalších
záležitostech týkajících se tohoto projektu. Věřím, že projekt je významný nejen z pohledu
životního prostředí, ale také z pohledu budoucího rozvoje Vaší místní části a přispěje ke
zlepšení kvality Vašeho života.
Děkuji Vám za vaši vstřícnost a spolupráci!
S pozdravem

Stanislav Šimíček
místostarosta - garant odboru životního prostředí
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