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Vážení spoluobčané, 

 

jak jistě většina z Vás ví, obec Voděrady a spádově přilehlé části obce pro odvádění odpadních vod z 

provozu rodinných domů provozuje veřejnou kanalizaci, která není ukončena centrální čistírnou 

odpadních vod - dále jen ČOV. 

 

Současný způsob provozování veřejné kanalizace - dále jen kanalizace je tedy závislý především na 

provozní kázni jednotlivých producentů odpadních vod, kteří jsou na tuto kanalizaci napojeni. 

Vzhledem k tomu, že kanalizace podléhá kontrolní činnosti vodoprávního úřadu nebo inspekci 

životního prostředí a na vypouštění vod z kanalizace bylo vydáno povolení k vypouštění předčištěných 

odpadních vod, je nezbytně nutné, aby odpadní vody natékající do této kanalizace byly předčištěny na 

úroveň, která zajistí soulad s uvedeným povolením. V případě neplnění hodnot uvedených pro kvalitu 

vypouštěných vod, hrozí obci ze strany správních orgánů vysoké pokuty. Povinnosti provozovatele 

veřejné kanalizace jsou uvedeny v zák. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu. 

 

Protože bylo s ohledem na možnost porovnání provozních nákladů kanalizace bez ČOV a kanalizace s 

ČOV navrženo, aby byl i nadále zachován stávající decentralizovaný způsob čištění a odvádění 

odpadních vod, je nutné zlepšit provozní kázeň a zvýšit účinnost některých čistících zařízení.  

 

Pro průběžně prováděnou celoroční kontrolou kanalizace a kvalitu vypouštěných vod z kanalizace obce, 

vás žádáme, abyste během následujících cca dvou měsíců provedli snížení hladiny kalů ve vašich 

předčistících zařízeních. Tj. v biologických septicích, popř. biologických areačních čistírnách, dle 

rozsahu, jak vám bude sděleno v jednoduchém manuálu pro provoz septiků a ČOV. Snížení hladiny 

kalů znamená pouze odebrání části nashromážděného kalu nikoliv vyčerpání celého obsahu 

biologického septiku nebo ČOV. Tím by došlo k přerušení biologického procesu a jeho obnova trvá cca 

5-8 týdnů.  

 

Odebraný kal je biologického původu a lze jej zneškodňovat následovně: 

 aplikací na zemědělsky využívané pozemky s respektováním ochrany jakosti podzemních 

a povrchových vod  

 

 přidáním kalů do kompostu opět s respektováním ochrany jakosti podzemních a povrchových vod  

a odstupové vzdálenosti umístění kompostu od hranice sousední nemovitosti 

 

 odběrem kalu odbornou firmou (vodárenské společnosti a odvoz na městskou ČOV nebo 

zemědělským družstvem). 

V této souvislosti Vás dále žádáme a vyzýváme k důslednější provozní kázni předčistících zařízení u 

jednotlivých domácností za účelem zajištění bezproblémového provozu kanalizace.  

 

Napojením na obecní kanalizaci se veškeré zákonné povinnosti přenáší na provozovatele kanalizace, 

což pro jednotlivé producenty odpadních vod zcela jednoznačně přestavuje komfortní službu.  Tyto 

skutečnosti je třeba vždy vzít v úvahu při hodnocení srovnávání individuálního čištění odpadních vod a 

zamyšlením nad přístupem k provozování stávajících předčistících zařízení u jednotlivých nemovitostí.  
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I v letošním roce bude obec Voděrady pokračovat v krocích, které mají uvést stávající způsob 

předčištění a odvádění odpadních vod z rodinných domů do souladu se zákonnými normami. Obec 

získala na základě zpracovaného kanalizační řádu povolení k legitimnímu vypouštění odpadních vod z 

veřejné kanalizace do vodoteče, která není ukončena centrální čistírnou odpadních vod. 

 

V této souvislosti bude v letošním roce provedena ohlášená systémová prohlídka předčistících 

zařízení u jednotlivých domácností za účelem zjištění stavu zařízení na předčištění produkovaných 

vod (biologické septiky, čistírny odpadních vod anebo v pár případech i akumulační jímky). Výsledky 

zjištění budou přehledně zaznamenány do tabulky. Výsledek bude sloužit jako podklad pro rozhodování 

o dalším trendu předčištění a odvádění odpadních vod z obce Voděrady a spádově souvisejících obcí.  

Žádáme proto vlastníky nemovitostí – producenty odpadních vod, aby byli nápomocni při kontrole 

předčistících zařízení a sběru dat.  

 

Pro udržení a zachování stávajícího způsobu provozování veřejné kanalizace i do budoucna je tedy 

nezbytně nutné zajistit vyšší provozní kázeň jednotlivých producentů odpadních vod při provozování 

čistících zařízení a výhledově doplnit stávající systém o dočišťovací zařízení např. vegetační rybník, 

kořenovou čistírnu apod. 

S odvoláním na výše uvedené Vás žádáme o důslednější plnění svých povinností při vypouštění 

předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace, kdy alespoň základní povinnosti provozovatelů 

ČOV jsou uvedeny v kanalizačním řádu, který je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Voděrady.    

 

Děkujeme za spolupráci. 
 

 

 

 

Ve Voděradech dne 2.1.2018 

 

 

 

 

Bc. Michal Hejna 

starosta 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


