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Výzva Obecního úřadu Miskovice 
 

 
 
Vážení občané Miskovic, 
 
v souvislosti s vybudováním kanalizace v Miskovicích a v souladu s ustanovením § 3 odst. 8 
zákona č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  
 

vzniká všem občanům povinnost připojit se na kanalizaci,  

jelikož je to technicky možné a bylo již realizováno vybudování veřejné části kanalizační 
přípojky. Obecní úřad tímto vyzývá občany , aby si v termínu do 31.3. 2019 zřídili (dokončili) 
kanalizační přípojku a uzavřeli příslušnou smlouvu o vypouštění odpadních vod 
s provozovatelem kanalizace – obcí Miskovice.  

Upozorňujeme též občany, kteří se již napojili na KŘ, ale dosud to nenahlásili, aby tak 
okamžitě učinili s oznámením data připojení. V současné době probíhá kontrola přípojných 
míst, která tato místa odhalí. 

V případě, že k danému termínu 31. 3. 2019 nebude kanalizační přípojka zřízena, bude 
obecní úřad vyžadovat doložení řádné likvidace odpadních vod a v případě, že vlastník 
nemovitosti toto nesplní, bude obec nucena dále postupovat v souladu s ustanoveními 
daného zákona ve spolupráci s příslušnými státními úřady. 

Obecní úřad zároveň vyzývá ty občany Miskovic, kteří dosud nesložili zálohu 25.000,- Kč za 
obstarání přípojky, aby tak neprodleně učinili na obecním úřadě. Bude s nimi sepsána 
smlouva o obstarání záležitosti (jednání s úřady, stavební povolení,…). Obec nabízí možnost 
financování v rámci účelové půjčky. 

 

 

 

 

 



Podrobné informace jak postupovat při zřízení kanalizační přípojky naleznete na webových 
stránkách obce http://www.miskovice-kh.cz/index.php?ru=kanalizace&fi=a nebo je získáte 
telefonicky na obecním úřadě. 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizační přípojky musí být napojeny přímo na odkanalizovaný objekt bez přítoku ze 

stávajících žump a septiků. Tyto jímky musí být vyřazeny z provozu a odstaveny mimo 

kanalizační přípojku. Do kanalizační přípojky musí vlastníci napojit odpadní potrubí z WC, 

kuchyně i koupelny. Tyto vody NESMÍ být tedy nadále vypouštěny do stávající dešťové 

kanalizace.  

Podmínky pro napojování domovní části kanalizačních přípojek – do vybudované 

splaškové kanalizace nesmí být napojeny: 

 dešťové vody z okapů a zpevněných ploch  

 balastní vody z podzemních vod (např. vody prosakující do sklepů, jímek podobně)  

 odpadní vody a kaly ze stávajících žump a septiků (odvoz těchto fekálních vod si zajistí 
vlastník objektu na velkou městskou ČOV) 

 vyčištěné odpadní vody z domovních ČOV 

 vody  ze zemědělské činnosti (močůvka, pesticidy apod.) 

 odpadní vody obsahující tuky bez předčištění v odlučovačích tuku (např z jídelen, 
vývařoven) 

 technologické vody (úkapy) z autoservisů, benzínek a objektů s oleji 

 technologické vody z výroben nesplňující parametry ukazatelů znečištění v kanalizačním 
řádu 

 

Dále do kanalizačních přípojek nesmí být z domácností vypouštěny: 

 odpady z kuchyňských drtičů potravin 

 tuky ze smažení pokrmů (ty patří do speciálních nádob) 

 vlhčené ubrousky  

 hygienické vložky + jednorázové pleny 

 infekční a radioaktivní látky včetně nepoužitých léčiv 

 abrazivní materiál (splachy s pískem apod.) 
 

Pokud nebudou dodržovány uvedené zásady, bude to znamenat v lepším případě zvýšené 

náklady na provoz kanalizace a ČOV  v horším případě havárii ČOV. V konečném důsledku 

se vše promítne do ceny stočného, proto je zájmem všech občanů vypouštět do kanalizace 

pouze odpadní vody, které tam patří. 

http://www.miskovice-kh.cz/index.php?ru=kanalizace&fi=a

