
Otázky a odpovědi  

Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části  
Hlučín - Darkovičky 

 

Předmětem této stavby je odkanalizování celé obce Darkovičky s napojením na centrální 
ČOV Hlučín. Čistění odpadních vod bude zajištěno na městské ČOV Hlučín, která má 
dostatečnou kapacitu na likvidaci odpadních vod z celé řešené oblasti. 

 

V souvislosti s probíhající výstavbou splaškové kanalizace padá mnoho otázek. 
Nejčastější dotazy a odpovědi budeme pravidelně zveřejňovat. 

 

1. Co to jsou splašky? 
 
Splašky jsou všechny odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad 
z WC, ale i z kuchyně, koupelny, prádelny apod.  V mnoha případech je při budování 
přípojky nutné provést propojení jednotlivých odpadů v domě. 

 
2. Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové vody? 

 
V žádném případě! Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do 
této kanalizace nepatří.  Existují jednoduché systémy kontroly, jak neoprávněné 
napojení zkontrolovat (zkouška vodou, kamerou, kouřem).  V dnešní době je vhodné 
dešťové vody zachytávat a používat např. k zálivce. 
 

3. Mohu mít více přípojek jednoho čísla popisného na splaškové kanalizaci? 
 
V odůvodněných případech je to možné, ale žadatel bude hradit veškeré náklady na 
vybudování další přípojky.  
 

4. Musí mít každé „číslo popisné“ samostatnou přípojku? 
 
Ano, přípojku musí mít každý samostatnou – není možné, že se např. dva sousedé 
domluví a vybudují společnou přípojku. 
 

5. Mohou být do dešťové kanalizace zaústěny vody z pračky nebo z myčky? 
 
V žádném případě! Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové kanalizace.  I 
zde platí, že existují jednoduché systémy kontroly, jak neoprávněné napojení 
zkontrolovat. 
 

6. Kdo nese náklady na vybudování kanalizační přípojky? 

Náklady na vybudování kanalizační přípojky jsou na vlastníkovi připojované nemovitosti. 
Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti. Společnost Vodovody 
a kanalizace Hlučín, s.r.o., hradí veřejnou část kanalizační přípojky. 

 

 



 

7. Kdo bude vlastníkem kanalizační přípojky a kdo zajistí opravy? 

Vlastníkem kanalizační přípojky je ten, kdo na své náklady přípojku vybudoval (vlastník). 
Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné 
prostranství, zajišťuje provozovatel čili Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. ze svých 
provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady 
vlastník připojené nemovitosti. 

8. Kdy mohu připojit objekt na kanalizační řád? 

Připojení objektu na kanalizační stoku může být provedeno až po ucelené výstavbě 
kanalizačních stok, včetně uvedení ČS do provozu. Přesný termín bude upřesněn na 
webových stránkách společnosti, případně rozhlasem.   

 

 

 

 


