
Sdělení k napojení na splaškovou kanalizaci v lokalitě Žižkov v Ostravě – Plesné  

 

Upozorňujeme občany městského obvodu Plesná - lokalita Žižkov, na povinnost danou 

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 o 

připojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci.  

 

Ve spolupráci s vlastníkem infrastruktury - statutárním městem Ostrava a provozovatelem 

vodovodní a kanalizační sítě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen  

„OVAK a.s.“) byla dokončena výstavba splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu 

v lokalitě Žižkov se zaústěním kanalizace na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě 

– Přívoze. V rámci výstavby byly vybudovány kanalizační přípojky k jednotlivým 

nemovitostem. Kanalizační přípojky jsou zakončeny napojovací (revizní) šachtou u hranice 

pozemku nebo zaslepenou odbočkou. Odpadní vody musí být napojeny přímo, a to bez 

předčisticího zařízení, kterým je septik nebo domovní čistírna odpadních vod. Jelikož se jedná 

o kanalizaci splaškovou, mohou být do těchto kanalizačních přípojek napojeny jen vody 

splaškové.  

 

Napojení s sebou přináší tyto povinnosti: 

 

1. Splnit podmínky pro napojení kanalizační přípojky včetně kontroly napojení ze 

strany OVAK a.s, 

2. uzavřít smluvní vztah na odvádění odpadních vod, 

3. platit stočné.  

 

Po napojení na veřejnou kanalizaci a zrušení předčistícího zařízení zaniknou náklady 

spojené s čerpáním, odvozem a likvidací odpadních vod ze septiků, žump a domovních 

čistíren odpadních vod.  

 

Výstavba a vlastnictví kanalizačních přípojek 

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady majitel nemovitosti. Výstavba a napojení 

kanalizační přípojky bude povoleno na základě územního souhlasu popř. územního 

rozhodnutí, který vydá odbor výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu 

Poruba. Podklady pro vydání územního souhlasu či územního rozhodnutí si každý vlastník 

projednává sám, případně může někoho k vyřízení pověřit na základě plné moci. Zpracování 

technického záměru přípojky nabízí v rámci svých služeb na objednávku i OVAK a.s., kde 

Vám na oddělení dokumentace současně se zpracovaným technickým záměrem přípojky 

vydají i vyjádření pro účely povolení stavby.  

O napojení kanalizační přípojky na kanalizaci ve správě OVAK a.s. musí vlastník 

připojované nemovitosti, příp. jím pověřená osoba, informovat technika provozu 

kanalizační sítě (dále jen „technik“) na tel. č.: 607 983 912, v souladu s vyjádřením 14 dnů 

předem. Technik provede vizuální kontrolu napojení, která je bezplatná, a sepíše o kontrole 

protokol. Při kontrole musí vlastník připojované nemovitosti předat technikovi zákres 

skutečného stavu kanalizační přípojky. Technik v rámci kontroly provede ještě odečet stavu 

vodoměru, tj. stavu, od kterého bude zahájena fakturace stočného, pokud stočné nebylo dosud 

fakturováno. Napojení kanalizační přípojky bez účasti technika musí být obvykle 

dodatečně prokázáno kamerovou prohlídkou, kterou si hradí vlastník připojované 

nemovitosti.  

 

 



 

 

Způsoby odvádění (likvidace) odpadních vod 

Ne všechny odpadní vody jsou však odváděny do veřejné kanalizace, která je zaústěna na 

čistírnu odpadních vod, z čehož potom pro vlastníky pozemku nebo stavby (dále jen 

„nemovitosti“) připojené na kanalizační stoku vyplývají ve vztahu k odvádění odpadních vod 

odlišné povinnosti. Z tohoto důvodu vydává OVAK a.s. vyjádření k napojení, kde je žadatel 

informován, jaký druh kanalizace se nachází v dosahu jeho nemovitosti a jaké z toho pro něj 

vyplývají povinnosti. 

 

Zrušení předčisticího zařízení 

To znamená, že ti, kteří jsou už napojeni anebo se budou napojovat na kanalizaci, která je 

ukončena čistírnou odpadních vod, jsou povinni po napojení zrušit stávající septik nebo 

čistírnu odpadních vod. Zrušení předčisticího zařízení doporučujeme konzultovat se 

zaměstnanci OVAK a.s., kteří Vám odborně poradí jakým způsobem předčisticí zařízení 

odstranit v souladu s platnou legislativou.  

 

Všichni vlastníci nemovitostí, kteří mají u hranice pozemku připraveno napojovací místo, by 

měli bez zbytečných odkladů provést napojení na veřejnou kanalizaci a zrušit předčisticí 

zařízení. Po připojení na veřejnou kanalizaci se pak vlastníci nemovitostí nemusí obávat 

sankcí, které mohou udělovat příslušné správní orgány za porušování zákona při 

likvidaci odpadních vod z jejich nemovitostí. 

 

Smluvní vztah 

S odváděním odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu souvisí také úprava 

smluvního vztahu. Odběratel má povinnost uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod 

se společností OVAK a.s., pokud odpadní vody vtékají z kanalizační přípojky do kanalizace, a 

to bez ohledu na skutečnost, zda je kanalizace zakončena čistírnou odpadních vod. 

Vypouštění odpadních vod do kanalizační sítě bez uzavřené smlouvy je pokládáno za 

využívání služby bez právního důvodu – zákon ho pokládá za neoprávněné vypouštění 

odpadních vod, a podle zákona je postihováno sankcemi. Majitele nemovitostí, kteří vypouští 

odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu, proto žádáme o uzavření smlouvy s OVAK 

a.s. Formulář smlouvy je k dispozici na webových stránkách www.ovak.cz v nabídce Ke 

stažení, nebo v sídle společnosti OVAK a.s. 

 

Platba za odvádění odpadních vod „stočné“ 

Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby (dále jen „nemovitosti“) je splněno 

okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace a její vlastník 

(provozovatel) má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen „stočné“). Septik 

ani domovní čistírna odpadních vod, pak nemá souvislost s placením stočného. Povinnost 

udržovat předčisticí zařízení v provozuschopném stavu vyplývá ze stavebních předpisů. 
 

Převzetí a provozování kanalizačních stok znamená pro OVAK a.s. nejen právo vybírat 

stočné, ale i povinnosti související s jejich provozováním.  

Jako odběratelé služby můžete v případě vzniklých havarijních problémů kdykoliv 

kontaktovat provozovatele – OVAK a.s.  

 

 

 

 

http://www.ovak.cz/


 

 

Možnosti snížení fakturovaného objemu odkanalizované vody 

Fakturovaný objem odkanalizované vody je možné snížit ze dvou důvodů, a to: 

1. Zalévání zahrady, 

2. vývozu odpadních vod z předčisticích zařízení – septiku nebo domovní čistírny 

odpadních vod.   

Jak v jednotlivých případech postupovat naleznete na našich webových stránkách 

www.ovak.cz v nabídce Zákazníkům – Možnosti snížení fakturovaného objemu 

odkanalizované vody.  

 
 

Kontakty na provozovatele 

Sídlo společnosti:  Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, 729 71 

E-mail OVAK a.s.: info@ovak.cz 

 

Telefonní kontakty: 800 202 700 – dispečink společnosti (7 dní v týdnu/24 hodin) 

848 100 700 – zákaznická linka (smlouvy, oddělení vyjadřování)  

 

   Vývoz žump, předčisticích zařízení (7:00 – 15:00 hod.): 

   597 475 434, 597 475 411, 607 504 283  

nebo e-mailem: jati.lubomir@ovak.cz 

 

Kontrola napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad  

(7:00 – 15:00 hod.) 

607 983 912 - technik provozu kanalizační sítě  

 

Úřední hodiny: Pondělí 8.00 – 17.00 hod. 

   Úterý  8.00 – 15.00 hod. 

   Středa  8.00 – 17.00 hod. 

   Čtvrtek 8.00 – 15.00 hod. 

   Pátek  8.00 – 14.00 hod. 
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