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Popis kanalizace 

V obci je vybudovaná oddílná splašková tlaková kanalizace zakončená mechanicko-biologickou 
čistírnou odpadních vod (dále jen "ČOV") o kapacitě 1000 EO. Tlaková kanalizační soustava odvádí pomocí 
domovních čerpacích jímek splaškové odpadní vody od objektů připojených ke kanalizaci na nově budovanou 
ČOV v obci Hrádek. Potrubí tlakových kanalizačních řadů je provedeno z PE -  PE100, PN 10, SDR 17 
v dimenzích d160, d110, d90, d75 a d63 s ochrannou vrstvou a integrovaným vyhledávacím vodičem. Tlakové 
kanalizační podružné řady (kanalizační přípojky) jsou navrženy ze stejného materiálu jako hlavní tlakové řady 
v dimenzi d63, která odpovídá světlosti výtlačného hrdla navrženého čerpadla. 

 

Odběrní místo (místo plnění) 

Odběrním místem (místem plnění) je každá nemovitost napojená na kanalizační systém. Pro každé 
odběrní místo musí být provedena samostatná kanalizační přípojka. V odběrném místě bude osazena domovní 
čerpací jímka vybavená technologií pro čerpání splaškových vod. Tato domovní čerpací jímka je součástí 
kanalizační přípojky a je do ní gravitačně zaústěno kanalizační potrubí z objektu/pozemku. Toto potrubí musí 
vést přímo do čerpací jímky, nikoliv přes septik nebo žumpu. Čerpací jímky jsou navrženy jako betonové nebo 
plastové šachty. U betonových šachet je z důvodu snadné montáže a osazování jako spodní díl použit betonový 
monolit o výšce 0,8 až 1,2 m se zabudovaným vstupem pro nátok splaškové kanalizace z objektu/pozemku. 
Nad tímto monolitem jsou použity nastavovací prstence, přičemž nad monolitickým dnem je jako první umístěn 
prstenec s otvorem pro výtlačné potrubí od čerpadla. Výhodou použití tohoto prstence je možnost otočení v ose 
dle potřeb napojení. Pokud bude pro čerpací jímku použita plastová šachta, tato musí mít stejně jako u betonové 
šachty vnitřní průměr 1000 mm a výšku 1800 mm. Plastová šachta musí mít atest nepropustnosti a vhodnosti 
použití pro agresivní vody a musí být zabezpečena proti vztlaku podzemní vody obetonováním. 

Do čerpacích jímek budou použita vertikální ponorná odstředivá čerpadla s řezacím stavitelným 
ústrojím s kuželovým řezacím nožem. Řezací nůž je vyroben z vysoce odolného materiálu proti opotřebení 
(ušlechtilá ocel 1.4528). Motor čerpadla je vybaven termickou ochranou vinutí a je vyroben z šedé litiny (GG 
25). Čerpadlo bude osazeno na spouštěcím zařízením umožňujícím snadné vyjmutí čerpadla z jímky. Hřídel 
motoru čerpadla je ze strany média těsněna mechanickou ucpávkou a ze strany motoru těsnícím kroužkem. 
Výtlačné hrdlo DN 40, přepravovaná výška 24 m, přepravované množství 0,5-4,4 l/s, výkon motoru P1/P2 je 
1,85/1,50 kW. Provozní napětí čerpadla je 220 nebo 400V, výhodnější je třífázové čerpadlo na 400V. 
Technologii pro čerpání odpadních vod z místa plnění dodá do místa plnění vč. montáže provozovatel 
kanalizace na své náklady. Technické vybavení domovní čerpací jímky vč. řídící jednotky - rozvaděče 
(technologie) je ve vlastnictví vlastníka kanalizace a odběratel má toto vybavení pouze v bezplatném užívání 
(výpůjčce).  

   
 

Kanalizační přípojka (podružný řad) 

Stavba kanalizační přípojky bude provedena dle projektové dokumentace, která bude po technické 
stránce odsouhlasena provozovatelem kanalizace. Minimální požadovaný obsah projektu: technická zpráva 
s přesnou specifikací trubního materiálu, situace širších vztahů, podrobná situace, podélný profil, detail 
způsobu napojení, příčný řez uložení potrubí, výkres domovní čerpací jímky (vystrojení). 

Realizace kanalizační přípojky bude umožněna po předložení žádosti o zřízení kanalizační přípojky, 
kopie stavebního povolení (nebo územní souhlas) a 1x výtisk schváleného projektu kanalizační přípojky. 

Žadatel je povinen oznámit termín realizace kanalizační přípojky provozovateli kanalizace. Stavba 
kanalizační přípojky a napojení na kanalizační stoku musí být v souladu s ČSN 75 61 01 (stokové sítě a 
kanalizační přípojky). Pro stavbu kanalizační přípojky bude použit materiál navržený v projektu ověřeném ve 
stavebním řízení. 

 



Před zahrnutím rýhy po kanalizační přípojce musí být přizván zástupce provozovatele. Splněním této 
podmínky je podmíněno uvedení stavby do provozu. Provozovatel vykoná vizuální kontrolu provedení 
kanalizační přípojky a provede její fotodokumentaci a zaměření. Do kanalizační přípojky zaústěné do tlakové 
splaškové kanalizace nesmí být napojeny jiné vody než odpadní (splaškové vody z domácnosti). 

Požadovaný materiál kanalizační přípojky od domovní čerpací jímky do kanalizační tlakové soustavy 
je polyethylenové potrubí PE100 v dimenzi d63. Požadovaný materiál kanalizační přípojky z objektu RD do 
domovní čerpací jímky je potrubí z PVC v dimenzi DN 150-200. U přípojky z PE musí být přiložen 
signalizační vodič, který bude ukončen v domovní čerpací jímce pod poklopem. 

 

Ukončení vypouštění odpadních vod 

Pokud odběratel hodlá ukončit vypouštění odpadních vod, je povinen tuto skutečnost oznámit 
provozovateli písemně 14 dnů předem a umožnit jeho pracovníkům  provést konečný odečet, případně 
demontáž zařízení za úhradu nákladů. Neoznámí-li odběratel ukončení vypouštění nebo neumožní-li 
provozovateli provedení konečného odečtu, je povinen zaplatit stočné za dobu až do uzavření nové smlouvy 
mezi novým odběratelem a provozovatelem.  Pokud nebude chtít odběratel být napojen na kanalizační 
přípojku, bude muset provozovateli (Obec Hrádek) prokázat jak nakládá s odpadními vodami vzniklými 
v domácnosti. Jestliže provozovatel zjistí, že odběratel vypouští do kanalizační přípojky jiné nežli odpadní 
vody, je možné přípojku odběratele odstavit, na toto odběratele upozornit a požadovat po něm úhradu vzniklé 
škody. 

 

Změna odběratele 

Rozhodne-li se odběratel ukončit tuto smlouvu z důvodu převodu nemovitosti na nového vlastníka s 
tím, že odvod odpadních vod do kanalizace z místa plnění bude kontinuálně pokračovat, je povinen dostavit 
se spolu s novým vlastníkem nemovitosti do sídla vlastníka kanalizace za účelem ukončení této smlouvy a 
uzavření smlouvy s novým odběratelem. Při tom doloží konečný stav vodoměru (je-li osazen) k datu změny 
odběratele, jakož i doklady prokazující změnu v osobě vlastníka nemovitosti, popř. kopii návrhu na vklad 
vlastnického práva k připojené nemovitosti do katastru nemovitostí, opatřenou podacím razítkem příslušného 
katastrálního úřadu. 

Dojde-li k ukončení této smlouvy bez současného uzavření smlouvy s novým odběratelem, je odběratel 
povinen umožnit vlastníkovi kanalizace přístup do místa plnění za účelem demontování měřících zařízení a 
fyzického odpojení přípojky v místě napojení na řad. Odpojení přípojky provádí vlastník kanalizace na 
náklady odběratele. 

Odběratel je dále povinen nejpozději do 15-ti dnů písemně oznámit vlastníkovi každou změnu 
skutečností uvedených ve smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.  

 

Neoprávněné vypouštění 

Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, jejichž výčet je uveden v  příloze č. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz níže), 
může odběratel vypouštět do kanalizace pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. Do kanalizace nesmí 
podle cit. zákona vnikat látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, tj. zvlášť nebezpečné 
látky a nebezpečné látky. 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
Zvlášť  nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek,  s  výjimkou  těch,  

jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 
 organohalogenové  sloučeniny  a  látky,  které  mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním  

prostředí. 
 organofosforové sloučeniny 
 organocínové sloučeniny 
 látky  nebo  produkty  jejich  rozkladu,  u  kterých byly prokázány karcinogenní  nebo  mutagenní             

       vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů,  štítnou  žlázu,  rozmnožování nebo jiné  
       endokrinní funkce    ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí 

 rtuť a její sloučeniny 
 kadmium a jeho sloučeniny 
 persistentní  minerální  oleje  a  persistentní  uhlovodíky ropného původu 
 persistentní  syntetické  látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi  nebo  klesnout  ke dnu a 

které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
   
Jednotlivé  zvlášť  nebezpečné  látky  jsou  uvedeny  v  nařízení vlády vydaném  podle  §  38  odst.  5;  ostatní 
látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky. 
 

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 
 Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 

     1. zinek  6. Selen  11. Cín  16. vanad 
      2. měď  7. Arzen  12. Baryum 17. kobalt 
      3. nikl  8. Antimon 13. Beryllium 18. thalium 
      4. chrom  9. Molybden 14. Bor  19. telur 
      5. olovo  10. Titan  15. Uran  20. stříbro 

 Biocidy  a  jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 
 Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu 

pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve 
vodách. 

 Toxické  nebo  persistentní  organické  sloučeniny křemíku a látky, které  mohou  zvýšit  obsah 
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou  biologicky  neškodné nebo se rychle přeměňují 
ve vodě na neškodné látky. 

 Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 
 Nepersistentní  minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 
 Fluoridy. 
 Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 
 Kyanidy. 
 Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod. 

 

Koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod se stanovuje z kontrolního vzorku odebíraného 
v místě napojení kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud v  tomto místě není odběr 
vzorků možný, určí provozovatel veřejné kanalizace společně s odběratelem náhradní místo vzorkování tak, 
aby se jednalo vždy o místo, kterým protéká odpadní voda stejného složení jako na vyústění přípojky do 
kanalizace pro veřejnou potřebu. Typ vzorku odpadních vod a jeho rozsah určí provozovatel kanalizace 
písemným vyjádřením. V  případě, že odpadní vody před vypouštěním do kanalizace potřebují k dodržení 
přípustné míry znečištění stanovené tímto kanalizačním řádem předchozí čištění, určuje místo odběru, typ a 
rozsah vzorku odpadních vod včetně způsobu měření množství vypouštěných odpadních vod vodoprávní úřad 
povolením k nakládání s vodami. 

Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky nebo žumpy a nebo do ni 

přečerpávat jejich obsah. Dále není možno do kanalizace vypouštět srážkové vody a pevné předměty, 

které mohou vést k vážnému poškození technologie domovních čerpacích stanic a čistírny odpadních 
vod jako jsou např. dámské hygienické pomůcky, papírové dětské pleny, desinfekční utěrky, úklidové  



hadry, látky, motouzy apod. Současně není dovoleno do kanalizace vypouštět ve větším množství mastné 

produkty jako např. fritovací olej, sádlo a další tuky a oleje. Porušení těchto povinností bude 

klasifikováno jako závada na přípojce a přípojka může být odpojena nebo může být od odběratele 

vyžadována finanční náhrada výdajů spojených s opravou vzniklé závady. 

 

 
Připojení nové nemovitosti na kanalizaci 

Každé napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace. 

Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu se provádí kanalizačními přípojkami (podružnými řady). 
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby 
nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Pro zřizování, provozování, a financování kanalizačních 
přípojek platí zvláštní předpisy. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto 
jinak.  

O napojení kanalizační přípojky z nemovitosti nebo zařízení na veřejný kanalizační systém požádá 
zájemce provozovatele kanalizace spolu s náležitostmi stanovenými stavebním řádem a dalšími podmínkami, 
které určí provozovatel kanalizace. Toto platí také pro stavební úpravy stávajících kanalizačních přípojek, pro 
změnu užívání objektu nebo jeho části. Pro napojení na kanalizační systém může provozovatel kanalizace 
stanovit další podmínky.  

Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, 
na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je 
to technicky možné. Pro zřízení, napojení a provozování kanalizační přípojky potom platí ustanovení uvedená 
v kanalizačním řádu. Každý producent odpadních vod má právo být připojen (po dohodě s provozovatelem) 
na kanalizační systém pro veřejnou potřebu, pokud splní podmínky stanovené zákonem 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, a platným kanalizačním řádem. 

 

Postup pro připojení stavby/pozemku na veřejnou kanalizaci : 

1) Zájemce podá provozovateli žádost o sdělení stanoviska a podmínek pro nové napojení na 
kanalizaci 

2) Zájemce nechá na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se stanoviskem a 
podmínkami provozovatele dle bodu 1 

3) Zájemce nechá schválit projektovou dokumentaci na stavebním úřadě 

4) Zájemce provede (zřídí) na své náklady kanalizační přípojku (podružný řad) vč. domovní čerpací 
jímky 

5) Zájemce přizve provozovatele ke kontrole nově provedené (zřízené) přípojky vč. domovní čerpací 
jímky 

6) Připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci 

7) Uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace s vlastníkem kanalizace 

 
Výpočet množství vypouštěných odpadních vod 

Množství odváděných odpadních vod se stanovuje jedním z těchto způsobů: 

a) měřidlem – podle odebraného množství vody (vodoměrem) 

 Pro tento případ odběratel prohlašuje, že stavba/pozemek, připojená na kanalizaci, není připojena na 
jiný zdroj vody a dává vlastníkovi neodvolatelný souhlas k tomu, aby prováděl průběžné kontroly, jejichž 
účelem bude ověření pravdivosti tohoto prohlášení, a při těchto kontrolách vstupoval s vědomím odběratele 
do stavby, zejména do těch jejích částí, ve kterých se nachází odběrná místa vody. Ukáže-li se výše uvedené 



prohlášení odběratele jako nepravdivé nebo znemožní-li odběratel vlastníkovi provést některou z činností 
uvedených v předchozí větě, mění se tím automaticky způsob stanovení množství odváděných odpadních vod, 
sjednaný ve smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, a to tak, že se množství odváděných 
odpadních vod z místa plnění bude určovat podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 
12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (viz následující varianta), a to počínaje od prvého dne zúčtovacího období, v 
němž bude tato skutečnost odběrateli písemně sdělena. 

b) paušálně, tj. podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 

Sb.  

Konkrétní způsob stanovení množství odváděných odpadních vod v místě plnění (odběrném místě) je vždy 
dohodnut ve smlouvě o odvádění odpadních vod do kanalizace, uzavřené mezi odběratelem a vlastníkem 
kanalizace.  

 

Povinnosti odběratele 

Odběratel je zejména povinen provádět kontrolu DČJ, a to takto: 

- pravidelně v co nejkratších časových intervalech (při odvádění odpadních vod nejméně 1x denně) 
provádět vizuální kontrolu světelné signalizace a stavu jednotlivých ovládacích prvků na ovládací 
automatice, a to zejména v případě přerušení dodávky elektrické energie, respektive po jejím 
obnovení, 

- pravidelně (při odvádění odpadních vod nejméně 1x denně) provádět vizuální kontrolu, zda 
plastová skříň ovládací automatiky nejeví známky mechanického poškození a je-li řádně uzavřen 
její ochranný kryt 

- odběratel nesmí zasahovat do instalovaného ovládání a čerpadla v jímce (záruční a pozáruční servis 
může provádět pouze proškolená obsluha)v případě jakéhokoliv poškození ovládací automatiky 
nebo automatické signalizace závady kontaktovat technika kanalizace (tel. 603905818) a umožnit 
vlastníkovi a jím pověřeným osobám vstup na svůj pozemek a k DČJ za účelem provedení její 
opravy.   

Odběratel je dále povinen zajistit na své náklady připojení technologie pro čerpání odpadních vod k síti NN, 
které bude splňovat tyto parametry:  

- přívodní kabel musí být o minimální dimenzi CYKY 5C x 2,5 (CYKY J-5 x 2,5) 

- rozvaděč pro připojení musí obsahovat jistič hodnoty 16A/3 B a proudový chránič 25/4/0,03 
minimálně 6 kA 

- musí být doložena revizní zpráva na elektrickou přípojku pro DČJ 

Odběratel je dále povinen zajistit na své náklady nepřetržitou dodávku elektrické energie do rozvaděče DČJ, 
jinak odpovídá za škodu, která tím vznikne vlastníkovi na zařízení DČJ.  

Odběratel je rovněž povinen umožnit vlastníku nebo provozovateli vstup na svůj pozemek za účelem umístění 
a montáže DČJ, jakož i za účelem provádění její údržby, oprav, úprav, odstranění, rekonstrukce a 
modernizace, a taktéž i za účelem provádění kontroly jejího technického stavu. Odběratel je dále povinen 
zdržet se jednání, jímž by jakýmkoliv způsobem bránil vlastníku nebo provozovateli kanalizace v užívání 
pozemku a vstupu na něj za shora uvedeným účelem a bere na vědomí, že vlastník nebo provozovatel mohou 
pověřit výkonem některé z výše uvedených činností třetí osobu, která bude tyto činnosti vykonávat jménem 
vlastníka nebo provozovatele kanalizace.  
 



Stočné 

Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních 
vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je stanoveno 
v jednosložkové formě a je součinem ceny za 1 m3 vypouštěných odpadních vod a množstvím vypouštěných 
odpadních vod. Výši stočného stanovuje a zveřejňuje vlastník. Podkladem pro její určení je vlastníkem 
předložená kalkulace provozních nákladů a ceny služeb, která je každoročně aktualizována na 
základěvyhodnocení provozu kanalizace a ČOV a vyhlašované míry inflace Ministerstvem financí ČR.  

Rozhodnutí Zastupitelstva obce Hrádek o změně ceny nebo formy stočného je veřejnosti 
zpřístupňováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Hrádek. Cena stočného je stanovena zpravidla 
na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku vlastníka, který je v úřední hodiny k dispozici 
v jeho sídle a na jeho internetových stránkách. Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet, stanoví 
se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za dané období při 
následujícím fakturačním odečtu.  

 

Povinnosti provozovatele 

Provozovatelem předmětného kanalizačního systému je Obec Hrádek. Provozovatel je povinen 
umožnit připojení nového odběratele na kanalizační systém a odvádět a čistit odpadní vody, pokud to umožňují 
jeho kapacitní a technické možnosti. 

Provozovatel je oprávněn kdykoliv ověřit u odběratele správnost údajů uvedených ve smlouvě o 
odvádění odpadních vod do kanalizace. Zjistí-li nesprávnost údajů, majících vliv na výši fakturovaného 
stočného, je provozovatel oprávněn odběrateli vzniklý rozdíl doúčtovat a odběratel je povinen jej 
provozovateli zaplatit. 

Provozovatel zajišťuje i opravy a údržbu částí kanalizačních přípojek, které jsou napojeny na 
kanalizaci a jsou uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství. V případě nahlášení poruchy bude do 
24 hodin ze strany provozovatele provedena prohlídka poruchy a na místě řešen způsob nápravy a odstranění 
poruchy. 

Provozovatel kanalizačního systému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na cizí pozemky nebo 
stavby, na nichž nebo pod nimi se kanalizace nachází za účelem plnění povinností spojených s provozováním 
kanalizace.  

Provozovatel provádí pravidelné prohlídky stokové sítě a kanalizačních přípojek včetně objektů 

(DČJ). Tato prohlídka se provádí minimálně jednou do roka a zjišťují se při ní zejména: 

 Potřeby údržby dna a stěn domovních čerpacích jímek, výškové úpravy poklopů šachet 

 Druh a rozsah poruchy, poškození a neoprávněného zásahu jinou osobou, provádějící práce 
v blízkosti 

 Kontroluje se kvalita splaškových vod jako prevence proti neoprávněnému vypouštění závadných 
vod 

 V objektech domovních čerpacích jímek se zjišťuje stav kovových částí a zajišťuje se jejich ochrana 
proti korozi. 

 Provozovatel dále zajišťuje na své náklady opravy a údržbu technického vybavení DČJ vč. řídící 
jednotky - rozvaděče (technologie) a je zatím účelem oprávněn vstupovat na pozemky, na nichž se DČJ 
nachází. Vstup na cizí pozemek nebo stavbu je provozovatel povinen jejímu vlastníku předem oznámit (vyjma 
případu, kdy věc nesnese odkladu, např. havárie apod.) a po skončení prací je pozemek nebo stavbu uvést do 



předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Výkon tohoto práva musí být prováděn též tak, 
aby co nejméně omezoval osoby užívající pozemek nebo stavbu na základě smlouvy s vlastníkem pozemku 
nebo stavby a další osoby, které ji užívají s jeho souhlasem. Vzniknou-li provozovateli náklady v souvislosti 
s opravou nebo údržbou technického vybavení DČJ vč. řídící jednotky - rozvaděče (technologie), kterou bylo 
nutno provést z důvodu protiprávního jednání odběratele (spočívajícího zejména v porušení smlouvy o 
dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, uzavřené s provozovatelem, a/nebo zákona č. 274/2001 Sb., 
vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb., či jiných právních předpisů, a/nebo Kanalizačního 
řádu, Podmínek dodávky vody z veřejného vodovodu v obci Hrádek a těchto Podmínek) nebo třetích osob, 
jimž odběratel umožnil přístup k DČJ, je odběratel povinen nahradit provozovateli tyto náklady v plném 
rozsahu.    

 

Sankce 

Vzniknou-li nesprávnosti při vyúčtování stočného, způsobené zejména nesprávným odečtem, početní 
chybou apod., mají odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. Odběratel 
uplatní reklamaci do 15 dnů ode dne obdržení faktury. V případě neoprávněné reklamace budou vzniklé 
náklady vyúčtovány odběrateli. 

V případě, že se odběratel ocitne v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením stočného, má 
provozovatel právo přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod. Přerušení nebo omezení odvádění 
odpadních vod je provozovatel v takovém případě povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem a veškeré 
náklady s tím spojené hradí odběratel. 

Pokud provozovatel nebo vlastník kanalizace ukončil s odběratelem z důvodu nezaplacení stočného 
smluvní vztah, založený smlouvou o odvádění odpadních vod do kanalizace, je provozovatel nebo vlastník 
kanalizace povinen uzavřít s odběratelem novou smlouvu o odvádění odpadních vod do kanalizace až poté, 
co budou zcela uhrazeny všechny pohledávky provozovatele/vlastníka kanalizace, plynoucí z původní 
smlouvy, a dále náklady spojené s přerušením nebo omezením odvádění odpadních vod. Do té doby není 
odběratel oprávněn vypouštět odpadní vody do kanalizace, neboť v takovém případě se jedná o neoprávněné 
vypouštění odpadních vod do kanalizace ve smyslu § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., které je 
přestupkem dle § 32 odst. 5 písm. c) zákona /resp. dle § 33 odst. 7 písm. c), je-li odběratelem právnická nebo 
podnikající fyzická osoba /, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.     

 

 


