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Provozování jednotné obecní kanalizace
Vážená paní starostko, pane starosto,
obracíme se na Vás ve věci provozování kanalizace na území Vaší obce, která není
zakončená centrální čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“). V případě, že již máte na celém
území obce, včetně spádových obcí, vybudovanou kanalizaci s centrální ČOV nebo již
plníte níže uvedené povinnosti, považujte tento dopis pouze jako informativní. V opačném
případě věnujte pozornost níže uvedeným informacím, které vyplývají zejména ze zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o VaK“).
Na úvod uvádíme základní zákonná ustanovení, která se předmětné problematiky přímo
dotýkají a z kterých vyplývá, že i v případě kanalizace nezakončené ČOV se zpravidla jedná
o kanalizaci veřejnou:
• Jestliže je kanalizací odváděna směs srážkových vod a odpadních vod odtékajících
z domácností, popř. zemědělských, průmyslových a dalších objektů, jedná se dle § 38 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), o vody odpadní.
• Využívá-li kanalizaci alespoň 50 fyzických osob nebo je-li průměrná denní produkce
odpadní vody alespoň 10 m3 (viz § 1 odst. 3 zákona o VaK), jedná se o kanalizaci veřejnou a
vztahují se na vlastníka (provozovatele) povinnosti vyplývající ze zákona o VaK.
S tím souvisí i řada povinností a opatření, které je nutné ve Vaší obci plnit. Upozornit Vás
chceme zejména na následující:
1. Veřejnou kanalizaci smí provozovat pouze osoba, která má dle § 6 odst. 1 zákona o VaK od
krajského úřadu povolení k provozování. Vlastník kanalizace může uzavřít smlouvu o jejím
provozování s provozovatelem, jinak se na něj vztahují všechna práva a povinnosti
provozovatele. V případě provozování kanalizace osobou bez povolení k provozování se
jedná o přestupek podle § 33 odst. 1 písm. f) zákona o VaK.
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2. Vlastník kanalizace je povinen na své náklady zajistit v souladu s § 5 odst. 2 zákona o VaK
výkresovou dokumentaci kanalizace (pasport) zpracovanou autorizovaným projektantem
pro vodní stavby. V závislosti na rozvoji kanalizační sítě bude dokumentace průběžně
aktualizována.
3. Vlastník kanalizace je dále povinen dle § 5 odst. 1 a 2 zákona o VaK průběžně
vést majetkovou a provozní evidenci. Vybrané údaje evidencí pak předává v souladu s § 5
odst. 3 zákona o VaK vodoprávnímu úřadu. Tím, že vlastník kanalizace nezajistí průběžné
vedení těchto evidencí nebo jejich vybrané údaje nepředá vodoprávnímu úřadu, se dopustí
přestupku podle § 33 odst. 2 písmene a), b) nebo c) zákona o VaK.
4. Pro stavbu kanalizace je vlastník povinen, v souladu s § 14 odst. 3 zákona o VaK, zajistit
před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu zpracování kanalizačního řádu a
předložit ho vodoprávnímu úřadu ke schválení. V případě změn nebo rozšíření kanalizační
sítě bude aktualizovaný kanalizační řád také předložen ke schválení, s výjimkou případu dle
§ 14 odst. 4 zákona o VaK, kdy jedinou změnou je údaj o délce kanalizační sítě. Nemá-li
vlastník kanalizace rozhodnutím vodoprávního úřadu schválený kanalizační řád, dopouští se
tím přestupku podle § 33 odst. 5 zákona o VaK.
5. Vlastník kanalizace je povinen dle § 8 odst. 6 zákona o VaK uzavřít písemnou smlouvu
o odvádění odpadních vod s odběratelem. Smlouva musí obsahovat náležitosti alespoň
v rozsahu podle § 8 odst. 17 zákona o VaK. V případě neuzavření této smlouvy se jedná
o přestupek podle § 33 odst. 3 písm. b) zákona o VaK.
6. Vlastník kanalizace je povinen v souladu s § 8 odst. 11 zákona o VaK zpracovat a realizovat
plán financování obnovy kanalizace, a to na dobu nejméně 10 let. Dále je povinen dle § 8
odst. 1 zákona o VaK vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat
jejich použití. Nesplnění těchto povinností je přestupkem podle § 33 odst. 2 písm g) zákona
o VaK.
7. Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory
podle § 14 odst. 5 zákona o VaK, v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu o povolení
vypouštění odpadních vod podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Nezajištěním provádění
vzorkování se provozovatel dopouští přestupku podle § 33 odst. 6 písm. g) zákona o VaK.
Pro zrealizování výše uvedených povinností stanovíme lhůtu nejpozději do 31. 12. 2020. Po
tomto termínu již bude vodoprávní úřad vyžadovat plnění výše uvedených i dalších povinností
vlastníka i provozovatele, vyplývajících ze zákona o VaK a souvisejících předpisů. V případě
neplnění výše uvedených bodů mohou být uděleny sankce až do 10 000 Kč, respektive až do
100 000 Kč. V případě porušení některých dalších zákonných povinností dle zákona o VaK
jsou sankce stanoveny až do výše 1 000 000 Kč
Závěrem upozorňujeme:
Veřejnou kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství
stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratelé
z jednotlivých nemovitostí jsou povinni kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních
vod v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem.
Do kanalizace, která není ukončena centrální ČOV, mohou být vypouštěny pouze odpadní
vody předčištěné v domovních čistících zařízeních, v limitech znečištění daných kanalizačním
řádem. Přitom kanalizační řád vychází z hodnot uvedených v rozhodnutí vodoprávního úřadu
o povolení vypouštění odpadních vod z kanalizace do vod povrchových.
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Po uvedeném termínu pro zrealizování povinností, tedy od 1. 1. 2021, bude vodoprávní úřad
povolovat domovní ČOV s odváděním předčištěných odpadních vod do kanalizace pouze za
předpokladu, že vlastník (provozovatel) si bude plnit zákonem dané povinnosti. Vypouštění
odpadních vod se v těchto případech nepovoluje a řídí se pouze uzavřenou smlouvou a
kanalizačním řádem.
V případě domovních ČOV s vypouštěním odpadních vod přímo do vodního toku zůstává
povolování vypouštění z těchto zařízení beze změn. Pro takovou ČOV je stále nutné mít platné
povolení k její stavbě a k vypouštění odpadních vod.
V případě dotazů se můžete obrátit na vedoucího oddělení vodního hospodářství, odbor
životního prostředí nebo na jednotlivé referenty vodoprávního úřadu.
S pozdravem

otisk úředního razítka

Bc. Petr Zumr
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Obdrží
1. Obec Běleč nad Orlicí, IDDS: 8cyaqb2
2. Obec Benátky, IDDS: 6bda9xx
3. Obec Blešno, IDDS: g8eb3qc
4. Obec Boharyně, IDDS: e4na9yr
5. Obec Černilov, IDDS: hwpbe5g
6. Obec Čistěves, IDDS: y4ua6uc
7. Obec Divec, IDDS: w2ja6je
8. Obec Dobřenice, IDDS: qqba6hm
9. Obec Dohalice, IDDS: pscbxfr
10. Obec Dolní Přím, IDDS: njha38f
11. Obec Habřina, IDDS: ujmaua9
12. Obec Hněvčeves, IDDS: wyzapft
13. Obec Holohlavy, IDDS: yera6r3
14. Obec Neděliště, IDDS: cbkappm
15. Obec Hořiněves, IDDS: kg5beaj
16. Obec Hrádek, IDDS: k6fa6t3
17. Obec Hvozdnice, IDDS: esmapmp
18. Město Chlumec nad Cidlinou, IDDS: enubzs2
19. Obec Chudeřice, IDDS: da2ap85
20. Obec Jeníkovice, IDDS: ry7au58
21. Obec Jílovice, IDDS: gk5a6k5
22. Obec Káranice, IDDS: tqgap7f
23. Obec Klamoš, IDDS: 5mdaxhj
24. Obec Kosice, IDDS: s7ca6fp
25. Obec Kosičky, IDDS: 3yma6fj
26. Obec Kratonohy, IDDS: u73apk3
27. Obec Kunčice, IDDS: mbpam5e
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28. Obec Ledce, IDDS: t79byfv
29. Obec Lejšovka, IDDS: 2gxbhd2
30. Obec Lhota pod Libčany, IDDS: ayya6mm
31. Obec Libčany, IDDS: th9bmzg
32. Obec Libníkovice, IDDS: ierbqcp
33. Obec Librantice, IDDS: ujia6mc
34. Obec Libřice, IDDS: nyxbmse
35. Obec Lišice, IDDS: ax4a9ew
36. Obec Lodín, IDDS: qd7awhp
37. Obec Lochenice, IDDS: 7fya35v
38. Obec Lovčice, IDDS: 26xbtte
39. Obec Lužany, IDDS: wvkap8t
40. Obec Máslojedy, IDDS: ydkb8ji
41. Obec Mokrovousy, IDDS: r4ha6p9
42. Obec Mžany, IDDS: pkpaw7d
43. Město Nechanice, IDDS: 73fbcjx
44. Obec Nové Město, IDDS: izcidtt
45. Obec Černožice, IDDS: jnua7ei
46. Obec Olešnice, IDDS: fiaa6uk
47. Obec Osice, IDDS: 2t8apji
48. Obec Osičky, IDDS: xn4api6
49. Obec Písek, IDDS: tvfa6iz
50. Obec Praskačka, IDDS: 28sbbwr
51. Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
52. Obec Převýšov, IDDS: qpfa9aw
53. Obec Pšánky, IDDS: j2wak6r
54. Obec Puchlovice, IDDS: ntya7fw
55. Obec Račice nad Trotinou, IDDS: 7uibqg4
56. Obec Radíkovice, IDDS: d54a6n2
57. Obec Radostov, IDDS: m9aa6ji
58. Obec Roudnice, IDDS: ht3bpgc
59. Obec Sendražice, IDDS: h2ybbj7
60. Obec Skalice, IDDS: b2xa86c
61. Město Smiřice, IDDS: nunbrcq
62. Obec Smržov, IDDS: 6fna6dn
63. Obec Sovětice, IDDS: 3jva6sf
64. Obec Stará Voda, IDDS: vxqa6tx
65. Obec Stěžery, IDDS: u7pbyyb
66. Obec Stračov, IDDS: hbbauca
67. Obec Střezetice, IDDS: d4iapid
68. Obec Světí, IDDS: kt8a868
69. Obec Obědovice, IDDS: wcga6g4
70. Obec Sadová, IDDS: svwbgcj
71. Obec Syrovátka, IDDS: uf5a7ee
72. Obec Těchlovice, IDDS: qbja6ug
73. Město Třebechovice pod Orebem, IDDS: ububaym
74. Obec Třesovice, IDDS: y7da8uj
75. Obec Urbanice, IDDS: ewqa8rj
76. Obec Vrchovnice, IDDS: vwjb8mf
77. Obec Všestary, IDDS: wmib5xg
78. Obec Výrava, IDDS: ccaa9kh
79. Obec Vysoká nad Labem, IDDS: h7xbrwr
80. Obec Vysoký Újezd, IDDS: mi7a6ga
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