
Informace ke kanalizaci v naší obci
Vážení občané,
dne 3. 12. 2015 byla zkolaudována stavba „Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice
a Hukvaldy“.  Pro  připomenutí  –  Vláda  ČR  se  zavázala,  že  sídla  nad  2  000  obyvatel  budou
odkanalizována. Z důvodu zvýšení šancí na získání dotací z  fondů Evropské unie bylo rozhodnuto,
že žadatelem o dotaci bude Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. Obec Hukvaldy je členem výše
jmenovaného sdružení již od roku 1992. Projektové práce na této stavbě začaly v roce 2007. V roce
2008 bylo vydáno stavební povolení a po získání dotací se začalo v roce 2013 s realizací celého
projektu.
K dnešnímu  dni  můžeme  konstatovat,  že  máme  v rámci  celé  stavby  postaveno  přes  34  km
kanalizace v celkové hodnotě blížící se 215 000 000,- Kč bez DPH.
Z předchozích řádků je zřejmé, o jak náročnou stavbu se po všech stránkách jedná.

Legislativa
Budování  a provozování  kanalizační  sítě  je  vázáno mnoha zákony,  směrnicemi  a normami.  Dle
platné legislativy v oblasti životního prostředí je důležitým východiskem ustanovení, že každý, kdo
produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se
týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí. Provozovatelem splaškové
kanalizace v naší obci bude Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, předsedou sdružení je starosta
obce  Stará  Ves nad Ondřejnicí  Ing.  Dalibor  Dvořák,  osobou odpovědnou za  provozování  bude
jmenován Tomáš Daněk, který má požadovanou kvalifikaci a již tuto funkci vykonává v obci Stará
Ves nad Ondřejnicí.

Následující text se týká občanů (majitelů nemovitostí), ke kterým byla přivedena kanalizační
přípojka.
Každý  občan  je  povinen  napojit  se  na  dostavěnou  a zkolaudovanou  kanalizaci,  pokud  je  to
technicky možné, a to v souladu se zákonem 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném
znění (§3, odstavec 8).
Po ukončení výstavby splaškové kanalizace bude dříve vybudovaná kanalizace sloužit pouze pro
potřebu  odvádění  dešťových  vod.  Proto  je  nutné,  aby se  občané  na  novou  kanalizaci  napojili.
Zároveň  je  před  samotným  napojením  přípojky  splaškové  kanalizace  nutná  likvidace  septiku
(žumpy), resp. se v těchto zařízeních nesmí odpadní voda kumulovat a dále převádět. Toto opatření
má oporu v zákoně:

„V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod (v našem případě ČOV Brušperk),
není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vodu přes septiky ani přes žumpy“ (zákon 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění § 18, odstavec 3).

Každý občan, který se bude napojovat na novou splaškovou kanalizaci, musí podepsat následující
dokumenty:
- Smlouvu o odvádění splaškových vod kanalizací
- Obchodní  podmínky,  které  upravují  práva  a  povinnosti  občanů  jako  odběratelů  a  práva

a povinnosti  sdružení  jako  dodavatele  výše  uvedené  služby.  V těchto  obchodních
podmínkách jsou mimo jiné bližší podrobnosti o tvorbě ceny stočného a jejího zveřejňování.

Cena stočného pro rok 2016 byla stanovena na částku 35,96 Kč/m3 včetně DPH.

Je nutné upozornit na odstavec 4.7 v obchodních podmínkách:

Odběratel nesmí splaškovou kanalizací odvádět vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou
potřebu.  Taktéž  se  nesmí  touto  kanalizací  odvádět  voda dešťová,  tudíž  je  nepřípustné  napojení
okapů na tuto kanalizaci.

Podklady pro povolení stavby
Veřejná část splaškové kanalizace byla zkolaudována ke dni 3. 12. 2015, součástí veřejné části, na
kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj.



části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici nebo část
potrubí, které je vytaženo z šachtice DN 1000 k hranici pozemku.

Kolaudační rozhodnutí je uveřejněno na úřední desce obce a na webových stránkách obce.

Od uveřejnění kolaudačního rozhodnutí je možno připojovat jednotlivé nemovitosti na splaškovou
kanalizaci.  Nemovitosti  budou  napojovány  přes  neveřejné  části  kanalizačních  přípojek,  což
znamená  domovní  část  přípojky od  revizní  přípojkové  šachtice  nebo  části  potrubí  vytaženého
z šachtice DN 1000 nebo DN 600 po připojenou nemovitost.
Rada obce na svém jednání rozhodla,  že na základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti  vyřídí
všem vlastníkům připojovaných nemovitostí územní souhlas včetně ohlášení stavby.
Tento  proces  započal  v minulých  měsících,  a  v současné  době  probíhá.  Vzhledem  k množství
projednávaných  přípojek  bude  územní  souhlas  vydáván  postupně  pro  větší  skupiny  přípojek.
K územnímu souhlasu bude připojen seznam povolených přípojek. Vše bude zveřejněno na úřední
desce obce a na webových stránkách obce. Pokud se majitel v tomto seznamu najde, může zahájit
realizaci přípojky. Předpokládáme, že územní souhlas pro první skupinu přípojek bude vydán
v polovině měsíce února 2016. Další skupiny přípojek budou odsouhlaseny nejpozději do konce
března 2016.

Přípojka, pro kterou bude vydán územní souhlas, může být realizována. 
Majitel nemovitosti by se měl před realizací seznámit se smlouvou a obchodními podmínkami. Po
realizaci přípojky a před samotným záhozem je zapotřebí vyzvat pověřeného pracovníka obce ke
kontrole  přípojky,  zároveň celý  průběh neveřejné  části  přípojky stavebník  nafotí  tak,  aby bylo
zřejmé co do kanalizace bude napojovat. Je nutné, aby na kanalizaci byly napojeny všechny zdroje
související  s odváděním splaškových vod (koupelny,  kuchyně,  záchody).  Tato  kontrola  je  nutná
i proto, aby do kanalizace nebyly napojovány dešťové vody například z okapů. Při zjištění takového
napojení  nebude  nemovitost  napojena  na  kanalizaci.  Odpadní  vody  jsou  totiž  při  vstupu  do
kanalizace  obce  Fryčovice i města  Brušperk  (a  následně  na  ČOV  Brušperk)  měřeny
(prostřednictvím  měrného  žlabu)  a každé  proteklé  množství  je  následně  Sdružení  fakturováno.
I z tohoto důvodu není napojení dešťových vod možné.
Smlouva  o odvádění  odpadních  vod  musí  být  uzavřena  neprodleně  po  samotném  napojení
a provedené kontrole.
Územní souhlas pro kanalizační přípojky platí 2 roky od jeho vydání.

Technické údaje pro realizaci kanalizační přípojky
Na hranici veřejné a soukromé části je osazena revizní přípojková šachta DN 400. Tato šachta je
osazena na straně přítoku z nemovitosti hrdlovým spojem DN 150, proto je nutné v tomto profilu
provést  i samotnou  přípojku,  a to  i z důvodu  menšího  rizika  zanášení  přípojky.  Menší  profil
přípojky je nepřípustný. V případě, že přípojka není ukončena revizní šachtou DN 400, je ukončena
přímo v revizní šachtě DN 1000 nebo DN 600 a směrem k nemovitosti je vyvedena odbočka DN
150 ukončená zátkou. Po odstranění zátky je pak možno napojit se jako v případě revizní domovní
šachty.
Doporučeným potrubím je potrubí KG 150 SN 8 (případně SN 4), na toto potrubí existuje řada
přechodových kusů, tvarových kusů i čistících kusů. Potrubí je dodáváno v  různých délkách od 0,5
do 6 metrů.
Minimální spád přípojky je 2%, maximální spád je 40% dle průměru potrubí.  Ochranné pásmo
přípojky je 0,75m od osy potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěná ani osázená stromy.
Je tak vytyčeno pro případnou opravu přípojky. Zároveň platí prostorová norma 73 60 05, která
uvádí  nejmenší  vodorovné  vzdálenosti  mezi  rovnoběžnými  sítěmi  a svislé  vzdálenosti  mezi
vzájemně se křižujícími sítěmi. Před samotnou realizací přípojky doporučuji všem, aby si ověřili
vedení ostatních sítí (telefon, RWE, ČEZ, SmVaK), aby při výkopech nedošlo k jejich poškození.
Předejdete tak zbytečným problémům a dalším finančním nákladům.
Je doporučeno, aby přípojka delší než 30 metrů byla na trase osazena revizní čistící šachtou. Tato
vzdálenost je zvolena proto, aby mohlo být umožněno bezproblémové čištění delších kanalizačních
přípojek.



Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce štěrkopískem, struskou
nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem.
Před  samotným  záhozem  bude  provedena  kontrola  pověřeným  pracovníkem  a zároveň  bude
stavebník požádán o předložení fotodokumentace celé domovní splaškové přípojky.

Vzorové napojení splaškové kanalizační přípojky do potrubí nové kanalizační stoky


