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NEMILSKÝ ZPRAVODAJNEMILSKÝ ZPRAVODAJ  
VYDÁVÁ OBEC NEMLE    PROSINEC 2017 E 21928/1  

Slovo starosty  

Milí spoluobčané, 

  za okny se nám začala o slovo hlásit zima a s prvním sněhem k Vám přichází               
i vánoční číslo zpravodaje. 

  Nejdříve bych Vás, v souvislosti s příchodem zimního času, ujistil, že se opět poku-
síme zajistit maximální kvalitu při zimní údržbě chodníků a komunikací. Bohužel 
v letošním roce nemůžeme počítat s pracovníky veřejně prospěšných prací, jako 
v minulých dvou letech, prosím proto o pochopení. 

Rád bych Vás v tomto čísle seznámil se stručným přehledem veškerého dění v obci 
v roce 2017 a s akcemi, které zastupitelstvo plánuje v roce 2018. 

  Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků a hodně štěs-
tí, zdraví a spokojenosti v roce 2018. 

Petr Šimek, starosta obce 

13. 3. 2017 

Kupní smlouva na odkoupení 1/7 podílu 
pozemku p. č. 412  (korétka) v k. ú.  
Filipov u Zábřeha  za částku 7 280 Kč. 
 
Smlouva o zajištění některých činností 
souvisejících se správou a rozvojem vodo-
vodu obce Nemile se společností ŠPVS. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování 
knihovnických, informačních a metodic-
kých služeb v knihovně obce ze dne  
10.  2. 2015 na rok 2017 s městem Zábřeh  
 
 

Rozpočtová změna č.4/ 2017 
 
Příkazní smlouva se společností Artory – 
Consulting, s.r.o. na zpracování kompletní 
žádosti o dotaci k projektu ,,Turistická na-
učná stezka Lupěnské hory´´ za cenu 
75 000 Kč bez DPH. 
 
Smlouva o dílo se zhotovitelem EVT 
Stavby na zhotovení Vodovodních přípo-
jek Lupěné za cenu 899 841,53 Kč bez 
DPH. 
 

Zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne: 
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26. 4. 2017 
Smlouvu o bezplatném vypůjčení movité-
ho majetku, který je součástí tělocvičny   
a suterénu OÚ spolku TJ Sokol Nemile 
 
Roční účetní závěrku obce Nemile          
za rok 2016 
 
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nemile 
za rok 2016 ve výši 33.005,19 Kč. Celá 
tato částka bude převedena do rezervního 
fondu školy. 
 
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Nemile za rok 
2016. 
 
Závěrečný účet obce Nemile za rok 2016  
a Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce Nemile za rok 2016 a to bez 
výhrad. 
 
Zápis do kroniky za rok 2016, který na-
vrhla p. Marie Vepřková. 
 
Smlouvu o dílo na zhotovení konceptu 
ročního zápisu do kroniky obce Nemile  
za cenu 1 000 Kč. 
 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy       
o zřízení věcného břemene – služebnosti    
a smlouva o právu provést stavbu č.IV-12-
8013529/VB01 Nemile – p. č. 294/2,  
nové NNk.. 
 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na realiza-
ci veřejné zakázky s názvem: ,,Vodovod 
Lupěné ´´  
 
Rozpočtovou změna č.5/ 2017  
 

7. 6. 2017 
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlou-
vy o převodu nemovité věci se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. na odkoupení části 
pozemku 573/1 v k. ú. Nemile  
pro stavbu ,,Nemile – horní konec, 
VN,DTS, NN. 
 
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlou-
vy o převodu nemovité věci se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. na odkoupení části 
pozemku 15/8 v k. ú. Nemile  
pro stavbu ,,Nemile – horní konec, 
VN,DTS, NN. 
 
Akceptace obsahu rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace včetně přílohy č.1 Rozhodnutí    
o poskytnutí dotace – Podmínky poskyt-
nutí dotace a přílohy č.2 Rozhodnutí        
o  poskytnutí dotace, týkající se realizace  
akce ,, Kanalizace a ČOV Nemile ´´. 
 
Akceptace smlouvy číslo 2017034-Ž/V/A 
na zpracování žádosti o podporu, organi-
zační zajištění výběrového řízení, admi-
nistrace projektu se společností TIZZI   
engineering s.r.o., kde předmětem smlou-
vy  jsou služby týkající se projek-
tu ,,Domácí kompostéry – Obec Nemile ´´  
za cenu  27 500 Kč bez DPH. 
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Převod částky 509.808 Kč z účtu u ČNB 
na účet Základní a Mateřské školy Nemile 
IČO:75026422 za účelem financování 
projektu s názvem,, ŠABLONY ZŠ A MŠ 
NEMILE 2“. 
 
Směna části obecního pozemku p. č. 
420/101, orná půda o výměře 59 m2 v k. 
ú. Filipov u Zábřeha za část pozemku p. č. 
451/24, orná půda o výměře 66 m2 v k. ú. 
Filipov u Zábřeha a část pozemku p. č. 
422, orná půda o výměře 17m2 v k. ú.  
Filipov u Zábřeha . Směna pozemků pro-
běhne bezúplatně. 
 
Odůvodnění zakázky a návrh veřejné za-
kázky na zpracování projektové doku-
mentace pro rekonstrukci a výstavbu 
chodníků, parkovišť a místních komuni-
kací. Pověření starosty obce výběrovým 
řízením, vyhodnocením nabídek a pode-
psáním smlouvy o dílo se zhotovitelem, 
jehož nabídka bude nejpřijatelnější. 
 
Odůvodnění zakázky a návrh veřejné za-
kázky na zhotovení Terénních úprav 
s následnou úpravou hřiště dle projektové 
dokumentace. Pověření starosty obce vý-
běrovým řízením, vyhodnocením nabídek 
a podepsáním smlouvy o dílo se zhotovi-
telem, jehož nabídka bude nejpřijatelnější. 
 
Smlouva o právu provést stavbu ,, Vodo-
vodní přípojka pro rodinný  dům na parc. 
č. 70 st., 411/4 a 76/1 na pozemku parc. č. 
572/2 v k. ú. Nemile.  

Rozpočtovou změnu č. 7 

4. 7. 2017 

„Zastupitelstvo obce Nemile schvaluje 
zprávu o uplatňování Územního plánu 
Nemile, jejíž součástí jsou pokyny pro 
zpracování návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Nemile. 

 

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci 
veřejné zakázky s názvem : ,,Výstavba 
splaškové kanalizace v obci Nemile a  
Lupěné“, kde předmětem dodatku je roz-
šíření díla o celkovou cenu 1.361.543,76 
Kč bez DPH. 

 

Smlouva o právu provést stavbu se sta-
vebníkem na stavbu vodovodní a kanali-
zační přípojky na parc. č. 16/2 a 18/1 v k. 
ú. Lupěné. 

 

Jmenování  do funkce přísedící pro okres-
ní soud v Šumperku na dobu čtyř let. 

 

Přijetí dotace z programu ,, Fond na pod-
poru výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury v Olomouckém kraji ve vý-
ši 964 000,-Kč na stavbu  
,,Vodovod Lupěné“. 

 

Přijetí dotace z programu ,, Fond na pod-
poru výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury v Olomouckém kraji ve vý-
ši 2 300 000,-Kč na stavbu 
„Kanalizace a ČOV Nemile“. 

 

Rozpočtová změna č.9 
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27. 9. 2017 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realiza-
ci veřejné zakázky s názvem: ,,Výstavba 
splaškové kanalizace v obci Nemile        
a Lupěné“.  

 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí 
příspěvku na zajištění dopravní obsluž-
nosti Olomouckého kraje. 

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realiza-
ci veřejné zakázky s názvem: 
,,Vodovodní přípojky Lupěné“.  

 

Licenční smlouvu k užívání certifikova-
ného elektrického nástroje k administraci 
v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  C E N T 
s poskytovatelem Osigeno . 

 

Dohodu o zajištění zimní údržby silnic 
v majetku Olomouckého kraje od 1. 11 . 
do ukončení zimní údržby v roce 2018 . 

 

Dohodu o provedení práce na zajištění 
zápisu do kroniky obce za rok 2016  
za sjednanou částku    3000 Kč. 

 

Dohodu o provedení práce na zajištění 
zápisu do kroniky obce za rok 2017       
za sjednanou částku 3000 Kč. 

 

Žádost o prodloužení projektu  
,,Vodovod Lupěné“. 

 

Rozpočtovou změnu č.11/2017 

16. 10. 2017 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na realiza-
ci veřejné zakázky s názvem: ,,Vodovod 
Lupěné“.  

 

Žádost o provedení změny v rejstříku 
škol a školských zařízení. Žádost o navý-
šení kapacity školní jídelny na 99 strávní-
ků. 

 

Doplnění usnesení zastupitelstva obce 
Nemi l e  ze  dne   13 .3 .2017                         
č. USN/3/2017/11, kde schválená odmě-
na je finanční dar za pořádání kulturních 
a sportovních akcí v obci . 
 

Kupní smlouva   na koupi pozemku č. 
parc. 493/7, za cenu 11.960 Kč bez DPH. 
 

Stanovení místa a doby pro uzavírání 
manželství. Místem pro uzavírání man-
želství je stanoven intravilán obce Nemi-
le. Oddávacím dnem je stanovena sobota 
v době od 8,00 do 12,00 hod. 

 

Žádost o prodloužení termínu vyúčtování 
dotace a to do 30. 11. 2018  s   krajem      
na akci ,,Kanalizace a ČOV Nemile“. 

 

Žádost o prodloužení termínu vyúčtování 
dotace a to do 30. 11. 2018  s   krajem     
na akci ,,Vodovod Lupěné“. 
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4. 12. 2017 
Mandátní smlouva  na výkon funkce    
spojené s konzultační, poradenskou    a 
kontrolní činností obce vzhledem 
k zákonům, vyhláškám, nařízením a le-
gislativě v oblasti životního prostředí. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí nein-
vestiční dotace s Charitou Zábřeh. Výše 
poskytnuté dotace činí 18 000 Kč.  

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dota-
ce s MAS Horní Pomoraví na spolufinan-
cování projektu ,,BioMAS´´ maximální 
částkou 7550,56 Kč. 

 

Rozpočtová změna č. 15/2017 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene 
s Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, 
Dřevařská 11, PSČ 60175, IČ 70890013 
na pozemek p. č. 617/2 v k. ú. Nemile. 
 

KANALIZACE A VODOVOD V OBCI 

Vodovod–  Tento týden se podařilo vodovod v Lupěném zkolaudovat a zajistit tak na-
pojení na vodovodní řád téměř všechny lidi v obci, což je určitě skvělá zpráva.       
Momentálně je obec pouhé dva kroky od  odběru veřejné vody v Lupěném. Za prvé 
se musí doladit podmínky, za kterých bude obec odebírat vodu od VHZ a za druhé 
uzavřít smlouvu s provozovatelem v Lupěném. 

 

Kanalizace– Kanalizace je téměř hotová a je před námi roční zkušební provoz, který 
započne schválením předčasného užívání kanalizace (předpokládáme konec ledna 
2018). Poté už bude bránit  napojení občanů na kanalizaci pouze počasí. Doufejme,  
že bude nachystán dostatek lidí, abychom docílili 20% nátoku, bez kterého čistička 
nemůže fungovat.. Po spuštění zkušebního provozu chystáme pro občany den otevře-
ných dveří na ČOV, aby se mohli seznámit s tím, jak vše funguje a prohlídnout si veš-
kerá zařízení. 

 Jak již bylo řečeno, po zahájení zkušebního provozu se budete moci napojit  
na kanalizaci. Před napojením  bude nutné podepsat smlouvu o odvádění odpadních 
vod.   Prosím proto všechny, kteří se budou chtít na kanalizaci připojit, kontaktujte 
mne po Novém roce s žádostí o uzavření smlouvy na e-mailové adrese:                                
petr.simek@nemile.cz, kde Vám sdělím veškeré náležitosti k uzavření smlouvy. 

 Napojení na veřejnou kanalizaci je až do konce srpna příštího roku zdarma,  
od 1. září bude povinnost platit stočné. Cena stočného se bude pohybovat kolem 
44Kč (včetně DPH) za m3 v závislosti na druhu měření vypuštěných odpadních vod. 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI 

 Jako každý rok se snažíme co nejvíce třídit a produkovat méně komunálního od-
padu.  Rok 2024 se blíží a s ním přijde i výrazné zdražení likvidace  odpadu.  

 V letošním roce se podařilo zapůjčit od EKO-KOMu nové kontejnery na tříděný 
odpad.. Chybí pouze kontejnery na kov, na který jsme pomocí MAS Horní Pomoraví 
získali dotace 85% a 4 budou  tedy zakoupeny do majetku obce. 

  Také se neustále snažíme získat dotace na pořízení domácích kompostérů pro 
občany. Po loňském nezdaru jsme letos o dotace opětovně požádali. Výsledky bude-
me znát během začátku roku. 

Stočné 

Stočné bude možné vybírat následujícími třemi způsoby: 

1. Dle vodoměru - Množství vypouštěných odpadních vod bude zjištěno dle        
 vodoměru. Do ceny stočného budou připočítány náklady na sběr a vyhodnocení 
 odečtu z vodoměru. 

2. Dle vodoměru a měřícího zařízení - U nemovitostí, kde se nachází jiný zdroj vo-
dy, bude namontováno na tento zdroj měřící zařízení. Množství vypouštěných 
vod bude zjištěno dle odečtu z vodoměru a měřícího zařízení. Do ceny stočného 
budou připočítány jak náklady na sběr a vyhodnocení odečtu, tak cena za proná-
jem a montáž měřícího zařízení. 

3. Dle směrných čísel - Od celkového množství odpadních vod se odečtou naměře-
né hodnoty z vodoměrů a měrných čísel a zbylé množství se rozpočítá mezi   
zbylé obyvatele. 

Povrch komunikací v obci 

Hned, jak to bude z jara možné, začne pokládka nového povrchu v obci. Jako první se 
bude dělat povrch v Lupěném. Na krajské komunikaci v Nemili, kde se bude dělat po-
kládka od křižovatky na Hněvkov  až do Zábřeha, čekáme na vyjádření dopravce lin-
kových spojů, který se rozhoduje, zda z důvodu uzavírek v obci nebude požadovat, 
aby práce na komunikaci neprobíhaly až o prázdninách, kdy je provoz menší. Místní 
komunikace se budou dělat v rozsahu, který dovolí rozpočet. Momentálně si nechává-
me zpracovat pasport komunikací, který bude sloužit k nacenění povrchů jednotli-
vých úseků komunikací. 
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Množství vytřízeného odpadu v roce 2017 (prosinec 2016-listopad2017) 
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Místní poplatky pro rok 2017 

 za svoz komunálního odpadu 350,- Kč/osoba/rok 

 za psa 100,- Kč/ pes / rok (důchodce 50,- Kč / pes /rok )  

Možnost uhradit tyto poplatky je v úřední dny a hodiny na podatelně OÚ Nemile  
v hotovosti, nebo platbou na účet u KB. Číslo účtu obce Nemile je 21927841/0100. 

Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést druh poplatku, číslo popisné a 
jména osob, za které je poplatek hrazen. Splatnost poplatků je do 30. 6. 2018. 

Povinnost platit poplatek za odpad podléhá i osoba, která je vlastníkem stavby určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k trvalé-
mu pobytu žádná osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, 
která v obci provozuje živnost. 

Svoz komunálního odpadu v obci Nemile 

26.12.2018, 9.1. 2018, 23.1.2018, 6.2.2018, 20.2.2018, 6.3.2018, 20.3.2018, 3.4.2018, 
17.4.2018, 1.5.2018, 15.5.2018, 29.5.2018 

Svoz komunálního odpadu v Lupěném 

2.1.2018, 16.1.2018, 30.1.2018, 13.2.2018, 27.2.2018, 13.3.2018, 27.3.2018, 
10.4.2018, 24.4.2018, 8.5.2018, 22.5.2018,  

Svoz plastů pro obě obce: 

27.12.2017, 31.1.2018, 28.2.2018, 28.3.2018, 25.4.2018, 30.5.2018 

ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI 

 Společnost ČEZ plánuje v obci rekonstrukci napěťové soustavy a s tím  jsou spo-
jeny i plány pro posílení vysokého napětí. Momentálně jednáme o vybudování nové 
trafo stanice na pozemku p. č. 15/8 v k. ú. Nemile (pod oborou) a na pozemku  573/1 
v k. ú. Nemile.  Souběžně s touto rekonstrukcí obec Nemile plánuje i výměnu osvětle-
ní v Nemili, stejně jak v Lupěném,  za  LED osvětlení, které je oproti stávajícímu 
ekonomické a bezporuchové. 
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INFRASTRUKTURA V OBCI 

Chodníky a parkoviště -  Po opravě komunikací v obci dojde, pokud to rozpočet  
dovolí, i k opravě stávajícího  chodníku od Jarmili po obecní úřad. Také jsme započali 
poptávku po zhotoviteli projektu na vybudování chodníku v Lupěném, v Nemili      
od OÚ po železnici a od horní zastávky po konec obce. Předmětem projektu bude ta-
ké parkoviště u hřbitova a u školy v Nemili. 

Oprava kaple v Lupěném - Na jaře příštího roku dojde k opravě kaple v Lupěném. 
V plánu je odizolování objektu, vyspravení omítek a podlahy, opravy vstupních scho-
dů a nové nátěry, které budou přizpůsobeny požadavkům děkanátu Zábřeh. 

Cyklostezka Lupěné -Zábřeh -  Po dohodě s městem Zábřeh, bude nositelem tohoto 
projektu město. Momentálně je projekt ve fázi plánování trasy. Současně s touto cyk-
lostezkou bychom chtěli vybudovat  také malé parkoviště pro vlakové nádraží, kde již 
byly odkoupeny pozemky. 

Hasičárna Nemile - V roce 2018 dojde k výměně oken a po domluvě se sborem dob-
rovolných hasičů bychom chtěli provést také výměnu elektrického a plynového vede-
ní v objektu.  

Korétka -  Vzhledem k množství realizovaných projektů a neshodám v  rozsahu 
oprav prozatím opravu neplánujeme. 

Naučná stezka Lupěnských hor - Během letošního podzimu byla zbudována          
na   Lupěnských horách naučná stezka, která  slouží k příblížení lesa široké veřejnos-
ti. Tento projekt je velmi zdařilý a byl vytvořen za 100 %. podpory  Evropské unie a 
Ministerstva zemědělství v podobě Programu rozvoje venkova. Počátkem příštího 
roku bychom ji chtěli slavnostně otevřít k výročí 700 let od první zmínky obce Lupě-
né. 

Hřiště v Nemili -  Z důvodu  množství dotačních titulů v tomto dotačním období plá-
nujeme rekonstrukci hřiště na multifunkční hřiště s dětským hřištěm, běžeckou drá-
hou pro hasiče a atletickou částí pro školáky z Nemile. Prozatím máme v plánu dělat 

Dětské hřiště -  Mnoho dotazů se týká zbudování dětského hřiště v Nemili, Lupěném 
a u školy. Bohužel zatím byly priority a veškerá úsilí věnována jiným projektům a 
dětským  hřištím se pokusíme věnovat v roce nadcházejícím. Pokud by měl někdo zá-
jem se aktivně dětským hřištím v obci věnovat, za každou pomocnou ruku budu rád. 
Je potřeba především dát dohromady koncept, jak by takové hřiště mělo vypadat , což 
by sloužilo pro případný projekt. 
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

V letošním roce jsme měli veliké problémy s kůrovcem a se stromy, které polámal ví-
tr. Vzhledem k těmto kalamitám jsme byli nuceni zpracovávat kulatinu v nevhodnou 
dobu a prodávat za nevýhodnou cenu. Na některé dřevo nemáme kupce vůbec.          
V letošním roce bylo vytěženo cca 130 m3 ,což dělá čistý příjem do rozpočtu             
cca 100 tis Kč. 

 Stejně jako v loňském roce je pro občany možnost samovýroby dřeva, pokud bu-
de mít někdo zájem kontaktujte p. Pchálka na e-mailu jiri.pchalek@seznam.cz 

KULTURNÍ SLOUPEK 

Jízdní řád - V letošním roce byli vybráni nový autobusoví dopravci, kteří budou  
od 1. 1. 2018 pro Olomoucký kraj zajišťovat provoz linek veřejné linkové dopravy a 
v této souvislosti se mohou měnit některé linkové spoje. Prosíme cestující, aby se v 
předstihu seznámili na webových stránkách www.kidsok.cz s novými jízdními řády. 

Provoz kulturního domu 

 V roce 2018 bude, stejně jako v tom 
letošním, kulturní dům pronajat spolku           
TJ Sokol Nemile, který bude kulturní dům 
provozovat. V případě zájmu o pronájem 
tělocvičny či pekla se prosím obracejte     
na správce tělocvičny na e-mailové adrese 
sokol.nemile@seznam.cz 

Obecní ples 

Stejně jako v letošním roce, tak i v příštím 
roce, pro Vás připravujeme obecní ples, 
který se bude konat 24. února a předpro-
dej místenek bude probíhat od začátku 
února. 

 

   Plánované akce v roce 2018 

   3.února - zabíjačka 

   14. července - Pivní slavnosti 

    4. srpna - Sousedské posezení svazu    
    tělesně postižených 
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      Tříkrálová sbírka 2018 
Jako každý rok Vás v novém roce navštíví skupinky dobrovolníků 
– tří králů. Skupinky i jejich vedoucí budou stejní jako v minulých 
letech. Z výtěžku této Tříkrálové sbírky by chtěla Charita Zábřeh 

podpořit domácí a paliativní péči, budovat mobilní hospic, pokračovat v přímé pod-
poře potřebným lidem a rodinám v nouzi, financovat projekt Soreha, který se zaměřu-
je na podporu lidí s psychickým onemocněním.  Děkujeme za Vaši štědrost a milé při-
jetí ve Vašich domovech. 

Tříkrálová sbírka 2018 se bude v Nemili a Lupěném konat v neděli  
7.1.2018 od 13,00hodin. 

 

                        Adopce na dálku Haiti 
Dovolte mi ze srdce poděkovat Vám všem, kteří jste se zapojili do pro-
jektu Adopce na dálku na Haiti. Vaše zapojení umožnilo dívce jménem 
Ange-Mila Sterling chodit do školy, dostávat školní potřeby, uniformu, 

každý den teplé jídlo, zdravotní péči. Dostala tak velkou šanci, aby mohla žít lepší  
život, než její rodiče nebo vrstevníci, kteří do školy chodit nemohou. Ange jsme pod-
porovali od roku 2008. Pokud Vás možnost podpořit další dítě na Haiti ve studiu 
nadchla, informace najdete na www.haiti.cz. Ještě jednou obrovské poděkování 

Dejme dětem naději

ADOPCE NA DÁLKU-HAITI

Spolek NeLuPp děkuje všem občanům, SDH Nemile a TJ Sokol Nemile za vzájem-
nou spolupráci v uplynulém roce. Přejeme všem občanům krásné prožití vánočních 
svátků a mnoho společných zážitků v příštím roce. 
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Inzertní list 

POHROMA V KANALIZACI 

Ucpaná kanalizace či poškozená čerpadla v čistírnách. To jsou jen některé následky toho, 
když v kanalizaci skončí věci, které tam nepatří. Odborníci ze Šumperské vodohospodářské 
provozní společnosti (ŠPVS) potvrzují, že stále přibývá poruch způsobených nesprávným vy-
užíváním kanalizace. Nepříznivým trendem poslední doby jsou vlhčené ubrousky, které lidé 
stále častěji splachují. Ty se nerozloží a dokážou způsobit nemalé komplikace.  

Nesprávným používáním kanalizace často způsobují lidé problémy sami sobě nebo sousedům. Ne-
příjemné následky může mít například olej včetně fritovacího. „Použitý olej z fritovacího hrnce 
ztuhne a v kombinaci s vlasy či textilem vytvoří pevnou zátku,“ popisuje jednu z nebezpečných 
kombinací obchodně správní ředitel ŠPVS Jan Havlíček a dodává, že do kanalizace v žádném pří-
padě nepatří ani pleny či zbytky jídla, včetně těch, které prošly domácím drtičem odpadů. Jsou 
totiž žádaným pokrmem pro potkany.  

Nepříjemné následky může mít ucpaná kanalizace pro viníka, tedy toho, kdo nesprávnou věc či lát-
ku do kanalizace vypustil. Pokuta může být v případě fyzických osob až 100 tis. Kč, v případě 
právnických osob dokonce až 200 tis. Kč.  

Další povinnosti mají podle zákona ti, kdo nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci. Žumpu je nutné 
vyvážet. Zároveň musí mít majitel doklady, že ten, kdo žumpu vyvezl, s odpadními vodami podle 
zákona i naložil. To znamená, že je odvezl na čistírnu odpadních vod. „Pokud svěří tuto povinnost 
majitel naší společnosti, bude mít doklad, že odpadní voda byla zlikvidována správně,“ dodává Jan 
Havlíček. Pokud majitel ale takový doklad nemá, porušuje zákon a vystavuje se riziku pokuty. A to 
platí i v případě, kdy žumpu nevyváží vůbec a má nezákonně řešený odtok třeba do dešťové kana-
lizace. 

Co do kanalizace v žádném případě nepatří?  

- Biologický odpad: zbytky jídel včetně těch z kuchyňských drtičů  

- Tuky: včetně fritovacího oleje  

- Hygienické potřeby: vlhčené ubrousky, dámské vložky, dětské pleny, vatové tyčinky apod.  

- Chemikálie a léky  

- Pevné předměty: PET lahve, dřevěné předměty apod. 


