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Napojení a odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace v obci Louňovice 
 
 
Vážený zákazníku, 
 
obracíme se na vás společně jako vlastník veřejné kanalizace a veřejného vodovodu v obci Louňovice (ulice Vyžlovská) a jako 
provozovatel veřejné kanalizace v obci Louňovice, ulice vyžlovská (ATER s.r.o.) ve věci napojení odpadních vod do veřejné kanalizace. 
Veřejná kanalizace v obci Louňovice je vybudována a zkolaudována jako tzv. oddílná splašková kanalizace, to znamená, že do takovéto 
kanalizace mohou být zaústěny pouze splaškové vody. Dešťové (srážkové) vody do oddílné splaškové kanalizace být zaústěny nesmějí. 
Jak je uvedeno výše, zaústění dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace není povolené a tímto zaústěním dochází k hrubému 
porušování kanalizačního řádu a zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. 
Žádáme vás o prověření, zda u nemovitosti ve vašem vlastnictví v obci Louňovice (ul. Vyžlovská) nejsou dešťové vody svedené do 
veřejné kanalizace. V případě, že by tomu tak bylo, je nezbytné na vaše náklady oddělit splaškové a srážkové vody tak, aby splaškové 
vody odtékaly do veřejné kanalizace a srážkové vody byly zasakovány příp. likvidovány jiným způsobem. Toto oddělení je nezbytné 
provést do 31.8.2021 a o tomto oddělení podat zprávu společnosti ATER s.r.o., a to buď písemně nebo na e-mailovou adresu 
vak@ater.cz. 

Dále si vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že dle §18 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. je zakázáno 
vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod přes septik. Vzhledem k faktu, že veřejná kanalizace 
v obci Louňovice je zakončena čistírnou odpadních vod, je vypouštění odpadních vod přes septik nepřípustné. 
Prověřte, prosím, zda k této situaci nedochází ve vaší nemovitosti. Pokud by tomu tak bylo, je nezbytné tento závadný, zákon porušující 
stav, napravit. Náprava spočívá ve zrušení septiku (např. zasypáním) a tedy ve vodotěsném propojení nátokového potrubí do septiku s 
potrubím odtokovým. Pokud nyní do septiku natéká směs splaškových a srážkových vod, je nezbytné tyto dva typy vod od sebe oddělit, 
splaškové vody odvádět do veřejné kanalizace a septik zrušit, příp. ponechat pro srážkové vody. V žádném případě však není možné, 
aby srážkové vody odtékaly nebo byly ze septiku čerpány do veřejné kanalizace. Zrušení septiků je třeba provést do 30.9.2021 a o 
tomto zrušení je třeba podat zprávu společnosti Energie ATER s.r.o., a to buď písemně nebo na e-mailovou adresu ater@ater.cz. 
V této souvislosti vás dále žádáme o schematické zakreslení způsobu odvádění splaškových a srážkových vod z Vaší nemovitosti (viz 
příloha) a jeho zaslání na adresu: ATER s.r.o, Strakonická 1134/13, 150 00, Praha 5 nebo zaslání na e-mailovou adresu ater@ater.cz 
nejpozději do 31.8.2021. Tento zákres, prosím, odevzdejte i v případě, že odpadní vody nejsou odváděny přes septik nebo i v případě, 
že srážkové vody nejsou zaústěny do veřejné kanalizace. 
Po uplynutí časové lhůty určené k odstranění závadného stavu, bude probíhat systematická diagnostika veřejné kanalizace s cílem 
zaměření problematických přípojek, kde dochází k porušování zákona o vodovodech a kanalizacích a se všemi důsledky bude 
postupováno ve smyslu dosažení řádného stavu. Provedenými opatřeními dojde k nápravě závadného, zákon porušujícího stavu, a k 
výraznému zlepšení provozu ČOV Louňovice. 
V případě potřeby se, prosím, obracejte na pana Jiřího Gärtnera, jednateli společnosti ATER s.r.o. 
gartner@ater.cz, tel. 602 709 689. 
 
 
Děkujeme za spolupráci 
 
 
ATER s.r.o. 
Provozovatel vodovodu a kanalizace v ulici Vyžlovská, obec Louňovice 
 
 

 
 
 
David Hanzlík 
jednatel společnosti 
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