1. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vniknout níže uvedené látky, které jsou zvlášť
nebezpečné a nebezpečné pro vodu a na vodu vázané ekosystémy.

1.1 Zvlášť nebezpečné látky
1.1.1

Zvlášť nebezpečné látky (s výjimkou těch, které jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění
na látky biologicky neškodné):
1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí
nebo jeho vlivem,
4. rtuť a její sloučeniny,
5. kadmium a jeho sloučeniny,
6. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
7. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

1.2 Nebezpečné látky

1.2.1
1.2.2

1. metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon,
molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thallium, telur, stříbro,
2. biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,
3. látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu
pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek
ve vodách,
4. toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle
přeměňují ve vodě na neškodné látky,
5. elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu,
6. nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu,
7. fluoridy,
8. látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a
dusitany,
9. kyanidy.
Vypouštění odpadních vod s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek do kanalizace je
vázáno na povolení vodoprávního úřadu!
Provozovatel kanalizace si vyhrazuje právo k takovému vypouštění nedat souhlas.

1.3 Další nespecifikované látky
1.3.1

Dále nesmí do kanalizace vnikat další nespecifikované látky s následujícími charakteristikami:
- radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě,
popřípadě obyvatelstva nebo látky způsobující nadměrný zápach,
- narušující materiál stokové sítě, nebo čistírny odpadních vod,
- způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz
čistírny odpadních vod,
- hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem, vodou nebo jinými látkami, které
se mohou v kanalizaci vyskytovat, tvoří nebezpečné směsi a to i v těch případech, kdy se jedná
o látky jinak nezávadné,
- trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody,
- jedy, omamné látky a žíraviny,
- oleje použité ve fritovacích lázních v kuchyňských a restauračních provozech (ty musí být
likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy, doklady o likvidaci je producent povinen
uchovávat min. 3 roky zpátky a na vyžádání je předložit provozovateli kanalizace),
- biologický odpad z domácností včetně odpadu rozmělněného v drtičích odpadů, proto je
zakázáno instalovat na vnitřní rozvody kanalizace drtiče odpadů.

1.4 Nebezpečné a nevhodné předměty
1.4.1

Není povoleno, aby společně s odpadními vodami byly do kanalizace splachovány předměty,
které mohou poškodit funkci ČOV, respektive které nejsou zpracovatelné. Jedná se především
o:
 Dámské hygienické potřeby
 Dětské pleny
 Papírové ubrousky, buničitá vata, čistící tyčinky s kousky vaty dřevěné nebo plastové
 Plastové držáky vůní do WC
 Hadry a pletené věci (kapesníky, ponožky a pod )
 Kartonové krabičky
 Nedopalky, sirky, krabičky od cigaret
 Rozbité sklo
 Plastové obaly včetně obalů z polyetylenu, vrstvených fólií a celofánu
 Uhynulá drobná domácí zvířata,
 Žiletky, kancelářské sponky a sponky ze sešívaček
 Sponky do vlasů
 Kousky plechových obalů
 Hliníkové sponky ze salámů a uzenin
 Keramické a kovové knoflíky a další kovové předměty
 Předměty z tvrdých plastů (krabičky a pod,)
 Dětské hračky

1.4.2

V případě poškození ČOV těmito předměty bude následující oprava bez ohledu na garance
účtována producentovi.

