
Výzva k napojení na novou kanalizaci 
Vážení občané, 

  rádi bychom Vám touto cestou oznámili, že nově budovaný kanalizační řád v obci Vižina 

bude v září 2016 uveden do provozu. Chtěli bychom Vás vyzvat k napojení odpadních vod 

z vašich nemovitostí do nové kanalizace. 

   Přepojování na kanalizaci a budování domácích přípojek bude možné až po oznámení OÚ, 

že je řád a veřejné přípojky řádně zkolaudováno a kanalizace je v provozu. Do této doby 

nelze provádět doma výkopové práce a pokládat potrubí.   

Realizace přípojky – před zahájením realizace přípojky provést oznámení pověřené 

osobě Obecního úřadu Vižina (Pavel Průcha tel: 725021362 nebo 602738343) k projednání 

podmínek a doby realizace vlastního napojení na kanalizaci. V průběhu realizace si OÚ 

vyhrazuje právo provedení kontroly. Součástí realizace přípojky je kontrola hotové stavby 

před záhozem, zda jsou do přípojky zavedeny odpady ze všech míst, kde odpadní vody 

vznikají (tj. WC, koupelny, kuchyně a přístavby nebo garáže) a zda není napojena dešťová 

voda. Každá přípojka bude osazena kontrolní šachtou na pozemku majitele nemovitosti.  

Poté bude sepsána smlouva s provozovatelem. 

Napojení na kanalizaci je nutno provést nejpozději do 31.3.2017 ! 

  Splaškové vody je třeba napojit přímo do nové kanalizace bez předchozího shromažďování 

v septiku či jímce (žumpě). Septiky a jímky se musí zaslepit, vyčerpat a zasypat inertním 

materiálem, nebo je lze využít jako akumulační nádrže na dešťovou vodu. Dešťové vody 

musí, dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, likvidovat každý na svém pozemku zasakováním 

pokud je to možné, nebo je lze akumulovat a využít pro zalévání zahrady. Pokud se 

rozhodnete, že se na kanalizaci nepřipojíte, musíte v takovém případě počítat, že obec podá 

podnět stavebnímu a vodoprávnímu úřadu, aby prošetřily způsob likvidace vašich odpadních 

vod. V případě neplnění zákonných povinností (které jsou dost přísné) Vám budou vyměřeny 

nebo dokonce opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty. 

Povinnost napojení na novou kanalizaci 

Napojit se na novou kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím ( nařízením) 

Obce Vižina. Obec zatím spoléhá na to, že se všichni připojí dobrovolně, protože je to 

ekonomicky nejvýhodnější možnost nakládání s odpadními vodami. Pokud však nastane 

potřeba, přistoupí obec k tomuto kroku a příslušné rozhodnutí vydá. Pak nastupují sankce za 

neplnění povinnosti!  V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají 

odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kde je to 



technicky možné.  Pokud někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu 

likvidace odp. vod v domovní ČOV, je nutno, aby se prokázal platným povolením 

k vypouštění odpad. vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona 

č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů (POZOR ! Platnost těchto rozhodnutí 

s nabytím právní moci do 31.12.2001 zanikla ze zákona nejpozději dnem 1.1.2008 !). Dále 

musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí – povolení k vypouštění 

odpad. vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odp. vod a 

protokoly o provedených rozborech odp. vod uschovávat a zasílat vodoprávnímu úřadu. 

Dále je podstatné, jak domovní ČOV funguje, tj. jaká je kvalita vypouštěných vod, zda jsou 

vzorky odebírány pravidelně a jak často, o jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny 

předčištěné odp. vody apod. Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokovou 

vybíratelnou jímku). Zde požadujeme nepropustnou povolenou a zkolaudovanou 

jímku!! Žádná výjimka nebude akceptována. Kdo akumuluje odp. vody v bezodtokové 

jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost 

povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP prokázat jejich 

zneškodňování v souladu s vodním zákonem.  

O provozování septiků bez dalšího stupně dočištění a platného povolení vodoprávního úřadu 

se vůbec neuvažuje, protože septik nikdy nemůže vyhovět limitům stanoveným na jednotlivé 

znečišťující látky. 

Pravomoc kontrolovat nakládání s odp. vodami má kromě příslušného vodoprávního 

úřadu též Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odp. vody do vod 

povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, příp. nezajišťuje likvidaci 

odp. vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu . 

 

Ve Vižině  11.4.2016                                                               Pavel Průcha starosta obce 

 

Odsouhlasilo zastupitelstvo a bude předloženo na nejbližším Veřejném zasedání 

 

vyvěšeno  12.4.2016      


