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Vážení občané, 
 
v měsíci listopadu 2011 byla zahájena realizace projektu „Nevšová - odkanalizování a čištění 
odpadních vod“, přičemž hlavní stavební práce budou probíhat v tomto roce. Celkové náklady 
projektu jsou cca 40 mil. Kč. Dotace z ministerstva zemědělství by měla činit 65 % z této částky a 10 
% ze Zlínského kraje. Zbytek finančních prostředků ve výši cca 11 mil. Kč je nutné uhradit z vlastních 
zdrojů tedy z rozpočtu města Slavičín.  
 
S vlastní stavbou kanalizace je spojena spoustu otazníků, dovolili jsme si pro Vás připravit tento 
informační leták, ve kterém se snažíme dát odpověď na základní otázky obecného charakteru, tedy na 
ty, které mohou zajímat všechny občany.  V průběhu roku Vám v dostatečném předstihu zašleme také 
adresné informace, které se budou týkat odkanalizování přímo Vaší nemovitosti. Jedna nemovitost 
bude muset být na novou kanalizaci přímo napojena, u druhé bude nutno oddělit dešťové vody, jinde 
propojit septik atd. Tyto konkrétní kroky se včas dozvíte. 
 
 
A teď již k nejčastějším dotazům a našim dalším informacím: 
 
1. Proč musí být projekt realizován a jaký je jeho hlavní cíl? 
Jak jsme uvedli již v úvodu, jedná se o velmi nákladnou stavbu, ale pro rozvoj Nevšové nad jiné 
potřebnou. Bez řádného čištění odpadních vod by se rozvoj Nevšové v budoucích letech zastavil, 
přišly by sankce jak za vypouštění nečištěných odpadních vod do toku, tak sankce v podobě stavební 
uzávěry, tedy nemožnosti povolovat na území nové stavby atd. Nevybudovat kanalizaci v současné 
době, kdy je ze 75 % nákladů dotována, by znamenalo dělat tyto práce v budoucnu za vlastní peníze. 
 
 
2. Kdy budou probíhat stavební práce konkrétně u mého domu? 
Vlastní realizace stavby (jednotlivých stok a ČOV) je dána plánem, resp. harmonogramem prací, který 
je vyvěšen ve vývěsce u zastávky. Z tohoto harmonogramu lze určit, kdy přibližně bude realizována 
stoka v blízkosti Vašeho domu. Je to samozřejmě pouze harmonogram (plán), který se v průběhu 
stavby neustále mění a upřesňuje. Harmonogram je ovlivněn zejména klimatickými podmínkami a 
také tím, že se jedná ponejvíce o stavbu podzemní a nikdy nevíte, na co pod zemí narazíte a jak 
dlouho budete problém řešit. Dodavatel stavby má za úkol vždy občany, kterých se stavba 
bezprostředně dotýká, v dostatečném předstihu informovat o postupu prací.  
 
 
3. Kdy nejdříve musí občané zrušit septiky (žumpy), resp. napojit se přímo na kanalizaci (tzn. 

od kdy bude ČOV v provozu) a do kdy nejpozději? 
Občané budou k přepojení septiků vyzváni odborem životního prostřed a správy majetku MěÚ 
Slavičín, může to být i vyhlášeno rozhlasem. Předpokládá se že ČOV bude rozbíhána v měsíci říjnu 
2012, zde bude účelné připojit maximum nemovitost. Pro rozběh a zahájení zkušebního provozu ČOV 
je třeba mít napojeno cca 35% nemovitostí, dále se bude možno napojovat průběžně. Bylo by vhodné 
k řádnému vyhodnocení a odzkoušení nové ČOV, aby do konce května 2013 byly napojeny všechny 
nemovitosti tak, jak bylo připraveno v projektu. 
 
 
4. Musí vlastníci domů, kteří mají odpady z WC, event. z chlévů vyvedeny na starou 

splaškovou (jednotnou) kanalizaci, septiky (jímky) zrušit, zasypat a přímo provést napojení 
od přívodu z domu do již zbudované přípojky do kanalizace? 

Vlastníci domů, kteří mají odpady např. z WC vyvedeny na starou kanalizaci, která je v rámci 
prováděné investiční akce „Nevšová - odkanalizování a čištění odpadních vod“ podchycena a 
svedena na nově budovanou čistírnu odpadních vod, budou muset propojit odpadové potrubí napřímo 
do kanalizace. Tyto odpadní vody nesmí být předčišťovány v septiku. Jakým způsobem to provedou je 
na vůli vlastníků domů. Mohou vstup a výstup septiku propojit napřímo potrubím a mohou septik 
zasypat. Mohou se napojit novým potrubím z domu do jednotné kanalizace, zaslepit septik a použít jej 
k jiným účelům. Jak je uvedeno výše, každý majitel domu obdrží včas adresnou informaci o tom, co je 
potřeba při odkanalizování právě jeho domu udělat a v jakých termínech. 
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5. Mohou (musí) být do splaškové kanalizace svedeny i odpadové vody z koupelen, kuchyní a 

mohou být do kanalizace svedeny i dešťové vody ze střešních okapů?  
Do splaškové kanalizace musí být svedeny i odpadní vody z  koupelen a kuchyní. Odvod dešťových 
vod ze střešních okapů, zpevněných ploch apod. je upřednostňován tak, aby tyto vody nekončily na 
ČOV. Dešťové vody je vhodné zasakovat nebo je svést dešťovou kanalizací přímo do potoka. Není 
žádoucí ředění odpadních vod v jednotné kanalizaci. U novostaveb je řešení jednoznačné (dešťové 
vody zvlášť, splaškové zvlášť), u stávajících domů bude přihlíženo k místní poměrům toho kterého 
domu opět s preferencí oddělení splaškových vod od dešťových. 
 
 
6. Mohou být z jedné nemovitosti nezávisle svedeny do staré kanalizace např. i tři přípojky, 

z nichž jedna od WC je napojena do splaškové (jednotné) kanalizace (propojením nad 
zrušeným septikem), druhá z koupelny a kuchyně do vrchní dešťové kanalizace a třetí ze 
střechy do stejné dešťové kanalizace? Např. ve středu obce od pomníku padlých po levé 
straně vozovky směrem k hostinci vede nad splaškovou komunikací i dešťová. Přitom v 
zákoně je uvedeno, že jedna nemovitost = jedna přípojka do veřejné kanalizace. Pouze u 
rozsáhlých nemovitostí a pouze se souhlasem provozovatele je možné další napojení na 
hlavní kanalizační řád. 

U novostaveb určitě musí platit jedna nemovitost => jedna přípojka. U stávajících domů však 
předpokládáme akceptování stávajícího stavu při dodržení výše uvedených zásad připojení. 
 
 
7. Mohou být do staré dešťové kanalizace svedeny i odpady z WC za předpokladu, že tato 

kanalizace nebude ústit v potoce, ale bude na některém místě trasy odkloněna do nové 
splaškové kanalizace? Předpokládáme, že pokud by se napojila na hlavní trasu zakončenou 
ČOV mělo by to být možné. 

Odpady z WC musí být napojeny do větve stávající kanalizace, která je nově převedena na čistírnu 
odpadních vod. Princip je pořád stejný – splaškové vody se musí objevit na ČOV, nikoliv v potoce. 
 
 
8. Nebude město zajišťovat prostřednictvím dodavatele stavby nebo jiné firmy nabídku zadání 

propojení na veřejnou kanalizaci tzv. „na klíč“?  
Nabídku připojení „na klíč“ centrálně zajišťovat nebudeme. Každá nemovitost je jiná, každý požadavek 
bude jiný. Občané si mohou práce udělat svépomocí, mohou si zajistit jakéhokoliv dodavatele, mohou 
přímo oslovit našeho dodavatele stavby (firma Javorník) se žádostí o vyčíslení nákladů.  
 
 
9. Jaká výše stočného se bude platit u domácností napojených na veřejný vodovod a jakým 

způsobem bude stanovována měsíční záloha? 
Po budoucím provozovateli kanalizace a ČOV budeme požadovat uplatnění tzv. regionálního 
stočného. To znamená, že v Nevšové se bude platit stočné ve stejné výši jako např. ve Slavičíně. 

 
 

V případě Vašich dalších dotazů se můžete obrátit na: 
- vedoucího investičního odboru pana Ing. Miloslava Baču, tel: 577 004 825 nebo e-mail: 

investice@mesto-slavicin.cz. 
- Osadní výbor Nevšová, který má k dispozici kompletní dokumentaci stavby. 
 
Slavičín 9. března 2012 
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