Informace o způsobu likvidace odpadních vod a napojení
na vybudovanou kanalizaci v obci Měcholupy

Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitostí,
Dovolujeme si vám oznámit, že jedna z největších investičních akci v naší obci „Výstavba
ČOV a kanalizace“ dospěla k závěru.
V této souvislosti jsme opakovaně informovali všechny majitele nemovitostí o možnosti
připojení na právě budovanou kanalizaci a ČOV. Připojení na obecní kanalizaci Vám bylo
navrženo a bude Vám umožněno, neboť v rámci shora uvedené investiční akce je tento
způsob likvidace Vašich odpadních vod jednodušší a levnější.
Stavba bude uvedena do zkušebního provozu 19. května 2018.
Tímto vznikla v souladu se zákonem č 274/2001 Sb., o vodách a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodách a kanalizacích)
povinnost všech vlastníků nemovitostí připojit si vlastní domovní kanalizační přípojkou
do kanalizačního systému a zrušit stávající žumpy, septiky a domovní ČOV. Protože
vybudovaná kanalizace bude výhradně splašková, nesmějí do ní být napojeny svody
dešťových vod. Domácí ČOV je nutné odpojit, septiky a jímky se musí zaslepit,
vyčerpat, sanovat a zasypat nezávadným materiálem, případně je lze využít jako
akumulační nádrže na dešťovou vodu.
Pokud však někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace
odpadních vod v domovní ČOV nebo septiku, je nutné, aby se prokázal platným povolením
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Vody z domovních čistíren
jsou dle zákona považovány za předčištěné odpadní vody a je zakázáno tyto odpadní
vody vypouštět do dešťové kanalizace.
Povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
povolení není nově zavedeným požadavkem, ale tuto povinnost ukládal už zákon č. 138/1973
Sb. i zákon č. 11/1955 Sb. V našem právním řádu je tedy tato povinnost „mít povolení“
zakotvena již od roku 1955. Vypouštění odpadních vod „bez povolení vodoprávního úřadu“
je tedy od roku 1955 nelegální.
Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí – „Povolení k
vypouštění odpadních vod“, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu
vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod
uschovávat.
Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak,
aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního
úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných
vývozech k likvidaci na ČOV). Žumpy i septiky musí být vodotěsné, bez možnosti
jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy i septiku musí být prováděno pravidelně
několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. V případě, že nebude

provedeno napojení na obecní kanalizační systém, jsou vlastníci nemovitosti povinni upravit
svůj septik na bezodtokovou nepropustnou žumpu.
Tímto Vás informujeme o skutečnosti, že vodoprávní úřad MěÚ Nepomuk je oprávněn
kontrolovat způsob nakládání s odpadními vodami, to znamená, že od 1. ledna 2019 budou
všichni vlastníci nemovitostí, kteří nebudou napojeni na veřejnou kanalizaci, muset na výzvu
vodoprávního úřadu dokládat způsob likvidace splaškových vod.
Argument, že doposud bylo možné bez postihu jednat určitým způsobem (vypouštět žumpu
tajně na pole, nevyvážet septik a být „na černo“ napojen na obecní kanalizaci bez smlouvy
a povolení apod.) již nebude možné dále tolerovat.
Ve smyslu § 25 o vodách a kanalizacích mají právo provádět kontrolu způsobu likvidace
odpadních vod obecní úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady a
ministerstvo. Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na
výzvu příslušného orgánu povinni doložit:
1. Protokol o vodotěsnosti žumpy.
2. Doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod s uvedením jména,
čísla popisného nemovitosti a dat odvozu.
3. Prokázat odvoz takového množství odpadní vody, která odpovídá směrnému číslu dle
Vyhlášky č. 428/2001Sb., o vybavenosti bytu. Případný rozdíl od směrného čísla a
počtu osob v bytě bude provozovatelem kanalizace a ČOV finanční obnos
dofakturován.
Obec si je vědoma toho, že napojení na obecní kanalizaci může být pro některé občany
jak z důvodu časových, tak i finančních, problematické, proto byla stanovena dostatečně
dlouhá lhůta pro splnění této povinnosti. Sdělujeme Vám, že tato lhůta pro připojení
domovní přípojky na kanalizační řad je plánovaná do 30. listopadu 2018.
Občané, kteří splní podmínky a provedou připojení domovní přípojky ve výše uvedeném
termínu, obdrží částku, kterou se obec zavázala vyplatit.
Pro splnění podmínek je nutné:
1. Podat na obecní úřad žádost o napojení kanalizace (viz přiložený formulář)
2. Zajistit fotodokumentaci přepojení stávajícího potrubí (jímky) na vybudovaný
kanalizační řád. Fotodokumentaci pořídí členové zastupitelstva na vaše požádání,
nebo můžete fotografie pořídit sami a elektronicky zaslat na Obecní úřad
minimálně v následujícím rozsahu: celkový pohled na místo napojení včetně
přilehlé stavby, detailní fotografie původního napojení a detailní fotografie
nového připojení
3. Podepsat smlouvu o vypouštění odpadních vod s obcí
Rok 2018 je osvobozen od stočného.
Starosta obce:

