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Vážení spoluob čané  
 

Statutární město Opava v období 2019 - 2020 investovalo finanční prostředky získané dotačním 
titulem na výstavbu oddílné splaškové kanalizace v místních částech Zlatníky a Milostovice 
s lokální ČOV v místní části Zlatníky. Stavba vodního díla, která je ve vlastnictví statutárního města 
Opavy, byla v roce 2020 uvedena do zkušebního provozu. Společnost Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK) v současné době, na základě smlouvy o provozování, zajišťuje 
zkušební a trvalý provoz ČOV a splaškové kanalizace. V rámci vykonávání této činnosti byly 
identifikovány negativní jevy - nedostatky, ohrožující řádný průběh provozu ČOV. Zásadním 
nedostatkem je vysoký nátok srážkových a balastních vod do kanalizace. 

Vybudovaná kanalizace je splašková - určená výhradně pro odvádění a následné čištění 
splaškových vod vznikajících v nemovitostech ve WC, kuchyních a koupelnách. Vypouštění 
srážkových vod, nebo podzemních balastních vod do splaškové kanalizace je zakázáno. 
Z evidovaných nátoků na ČOV a průběžných kontrol na splaškové kanalizaci je zřejmé, že 
z některých nemovitostí dochází k vypouštění srážkových vod.  

V běžném provozu, v době bez srážkových událostí, je nátok  odpadních splaškových vod 
odpovídající počtu napojených obyvatel a objemu odpadních vod produkovaných v nemovitostech.  

Touto cestou žádáme všechny občany o dodržování pravidel pro užívání splaškové kanalizace. 
Vypouštění srážkových vod do splaškové kanalizace je protizákonné a podléhá sankcím. Dle 
smluv o odvádění odpadních vod kanalizací, uzavřených s odběrateli (vlastníky nemovitostí), činí 
pokuta za každé prokázané porušení uvedené povinnosti minimálně 10 tis. Kč. Uvedený negativní 
jev ohrožuje provoz kanalizace a ČOV. Dále Vás žádáme o řešení úprav vnitřní kanalizace 
s vyřazením z provozu žumpy, nebo septiku a odvedení veškerých splaškových vod přímo do 
vybudované veřejné části splaškové kanalizační přípojky bez usazení, v případě že jste tak 
prozatím neučinili.  

Srážkové vody vznikající v nemovitosti musí být likvidovány stávajícím způsobem a nesmí být 
propojovány s vnitřní splaškovou kanalizací. Ani při srážkových událostech není dovoleno využívat 
splaškovou kanalizaci k odvedení srážkových vod. Nesmí být prováděno čerpání nahromaděné 
vody do splaškové kanalizace. Nesmí být otevírány poklopy na revizních šachtách splaškové 
kanalizace a ani poklopy na kontrolních šachtách splaškových kanalizačních přípojkách. Tyto 
kontrolní šachty se nacházejí i v příkopech podél komunikací a s těmito poklopy nesmí být 
manipulováno. Žádáme Vás o respektování uváděných skutečností. Zároveň uvádíme, že 
provozovatel kanalizace má technické prostředky (monitorovací techniku pro tzv. kouřové 
zkoušky), s jejichž použitím lze vyhledat nezákonné užívání splaškové kanalizace vypouštěním 
srážkových vod z nemovitostí. Příslušné kontroly jsou naplánovány na říjen, popř. listopad 2021, a 
duben 2022. 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že při vyřazování z provozu a fyzickém rušení stávajících žump 
nebo septiků, není povoleno přečerpávat obsah těchto jímek do splaškové kanalizace. V těchto 
jímkách se nacházejí již vyhnilé kaly, jelikož jsou akumulovány několik měsíců až let, a jejich nátok 
na ČOV by mohl zapříčinit likvidaci biologického čisticího procesu ČOV, což by způsobilo havarijní 
stav - odstavení  celého systému ČOV. Obnova technologického procesu v ČOV vyžaduje značné 



náklady. Žumpa nebo septik, které přepojením kanalizační přípojky ztratí svůj účel užívání, musí 
být vlastníkem zasypány inertním materiálem, popřípadě mohou být dále využívány pouze jako 
akumulační nádrž na srážkovou vodu pro potřeby zalévání zahrady apod. 

Upozorňujeme, že v případě ponechání žumpy nebo septiku v provozu bez napojení na nově 
vybudovanou splaškovou kanalizaci je potřeba, v případě kontroly vodoprávním úřadem či Českou 
inspekcí životního prostředí, prokázat vývoz akumulovaných odpadních vod, a to v množství 
odpovídajícím počtu bydlících obyvatel. Dále zákon č. 113/2018 Sb. ze dne 29. 05. 2018 upřesňuje 
v článku II., odstavci 1 (citace): Povinnost vlastníka jímky, podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předložit doklady o 
odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let, se vztahuje na dobu ode dne 
nabytí účinnosti tohoto ustanovení (konec citace). Účinnost je stanovena v části třetí čl. IV., kde je 
stanoveno nabytí účinnosti tohoto článku dnem 1. ledna 2021. Doklady bude nutné mít za roky 
2019, 2020 a dále. Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného 
vodoprávního úřadu i Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí a Česká inspekce 
životního prostředí. Fyzická osoba, která nezajišťuje řádnou likvidaci odpadních vod ze žump 
v souladu se zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 100.000,- Kč. 
 
 
Žádáme Vás tímto o respektování výše uvedených pravidel a zákonných povinností. 
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Mgr. Bc. Pavel Vltavský     Martin Šoltis, starosta MČ Zlatníky 
vedoucí odboru majetku města 
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         Kamil Ručil, starosta MČ Milostovice 
 
 


