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INFORMACE PRO OBYVATELE NAPOJENÉ NA VEŘEJNOU KANALIZACI 
 
 

Vážení zákazníci, 

 

společnost Vodovody a kanalizace Beroun, která provozuje ve Vaší obci čistírnu 

odpadních vod (dále jen ČOV) a splaškovou kanalizaci, Vás ve spolupráci s Obecím 

úřadem Kytín upozorňuje, že do veřejné kanalizace není povoleno vypouštět 

dešťové vody nebo jiné tzv. balastní vody (drenáže, průsaky). Veřejná kanalizace v obci 

Kytín je povolena jako tzv. oddílná, to znamená, že je určena pouze k odvádění 

splaškových vod. 

 

Vznikající velké množství balastních vod má negativní vliv na funkci ČOV.  Přítok balastní 

vody zatěžuje provoz ČOV jak z hlediska technologického (ochlazení, naředění odpadní 

vody), tak i z hlediska ekonomického (náklady na čerpání, častější rozbory, řešení 

havarijních stavů). Tyto zvýšené náklady se navíc promítají do ceny stočného. Z těchto 

důvodů je nezbytné zamezit vtoku balastních (zejména dešťových) vod do kanalizační 

sítě zakončené na ČOV.  

 

Vyzýváme Vás proto k prověření stavu Vaší vnitřní kanalizace, tj. kanalizačního 

potrubí odvádějícího odpadní vody z pozemku nebo stavby, a k trvalému odstranění 

případného vtoku balastních vod a propojení s dešťovými svody. Dešťové vody 

musí být likvidovány jiným způsobem – odvedením do dešťové kanalizace, zásakem nebo 

jímáním a použitím k zálivce. 

 

Prokázané odvádění jiných než splaškových vod do oddílné splaškové kanalizace je 

přestupkem ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

vodoprávní úřad může za takové jednání uložit pokutu až ve výši 100.000 Kč. Navíc 

může být uložena úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s tímto neoprávněným 

jednáním. 

  

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na Zákaznické centrum se sídlem v obci 

Nová Ves pod Pleší, případně na Technickou kancelář v Berouně. Není-li možné provést 

nápravu okamžitě, projednejte s naší společností konečný termín nápravy. 

 

Vlastník kanalizace a ČOV (Obec Kytín) i provozovatel byli vyzváni orgány státní správy a 

inspekčním orgánem k prověrce stavu a snížení zatížení systému vodami, které nemají 

charakter vod odpadních. Z tohoto důvodu bude v průběhu letošního roku v obci Kytín 

provedena kontrola kanalizačních přípojek speciální technologií umožňující diagnostiku 

bez potřeby vstupu na soukromé pozemky. V odůvodněných případech bude požádán 

příslušný stavební úřad o provedení stavebního dozoru přímo na pozemku připojené 

nemovitosti. 

 

Pro další informace volejte nebo pište: 

Zákaznické centrum N.Ves p.Pl.:   tel. 318 586 761,  e-mail: josef.balek@vakberoun.cz  
Technická kancelář Beroun:  tel. 311 747 137, e-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz 


