
Sdělení pro občany 
 

1) „Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.“        

(§ 18 z. č. 274/2001 Sb.) 

2) Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí 

být zabráněno (v souladu se z. č. 254/2001 Sb.)   

Zvlášť nebezpečné látky: 

 Organohalogenové, organofosforové a organocínové sloučeniny  

 Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo 

mutagenní a teratogenní 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 uhlovodíky ropného původu  

 Syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu  

 Kyanidy  

 Nebezpečné látky: 

 Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny-zinek, měď, nikl, chróm, olovo, selen, arzen, antimon, 

molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro  

 Biocidy a jejich deriváty  

 Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu 

pocházející z vodního prostředí  

 Toxické nebo perzistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah 

těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné  

 Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu  

 Fluoridy  

 Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu  

 Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 

dusitany 

 Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod  

  

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami (příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.) 

nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby nevnikly do kanalizace, tzn. 

realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, zpracovávají nebo 

jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité zařízení musí mít 

doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být dodržovány pokyny 

výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní záznamy o této činnosti. 

V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 

kanalizace je nutné povolení od vodoprávního úřadu (§ 16 z. č. 254/2001 Sb.). 


