ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Adresa:
Dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Rakovník

OŽP/57849/2011/Sm
MURA/57858/2011

Milada Smékalová DiS.
Naděžda Holcmanová

14. 11. 2011

UPOZORNĚNÍ - ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Vážená paní starostko, pane starosto
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, provádí v rámci plánu
vodoprávních dozorů, kontrolu zneškodňování odpadních vod z nemovitostí. Při této kontrolní činnosti
jsme zjistili, že není všeobecná povědomost o tom, jak se mají odpadní vody legálně likvidovat.
Rádi bychom Vás upozornili na to, že každý vlastník, resp. uživatel stavby, ve které vznikají odpadní
vody, je povinen zabezpečit jejich zneškodňování v souladu s právními předpisy. Pokud není v obci
splašková kanalizace, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí zařízení
určených pro individuální čištění odpadních vod (domovní čistírna odpadních vod), nebo akumulovat
odpadní vody v bezodtoké jímce. Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povolena a zkolaudována
příslušným stavebním úřadem (jímka – obecný stavební úřad, čistírna odpadních vod – vodoprávní úřad).
Jiné zneškodňování odpadních vod než výše uvedené není v souladu s vodním zákonem a podléhá
sankcím (v příloze tohoto dopisu jsou v tabulce uvedeny nejčastější porušení vodního zákona při likvidaci
odpadních vod s uvedením výše pokuty). Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace nelze
v současné době povolit – za to co vytéká z dešťové kanalizace je odpovědný vlastník kanalizace
(většinou obec).
Dále bychom vás chtěli upozornit, že od 1. 8. 2010 je v § 38 odst. 6 vodního zákona zakotvena povinnost
na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předkládat vodoprávnímu úřadu
doklady o zneškodňování odpadních vod v bezodtoké jímce. Doklady o vyvážení odpadních vod z jímky
se musí uchovávat 3 roky.
Jelikož povinnost dokládat zneškodňovaní odpadních vod v souladu s vodním zákonem je teprve od 1. 8.
2010 a mnoho prodejců při prodeji a instalaci čistíren odpadních vod kupující mylně informují a tvrdí, že
už k provozu čistírny nic nepotřebují a odpadní vody mohou vypouštět kamkoliv (např. do dešťové
kanalizace), žádáme Vás, abyste informovali vlastníky nebo uživatele nemovitostí ve Vaší obci (trvale
bydlící i rekreanty) o nutnosti legalizace nepovolených čistíren odpadních vod (stavební povolení,
kolaudace + povolení k vypouštění odpadních vod) a o povinnosti dokládat likvidaci odpadních vod v
souladu s vodním zákonem (doklady je nutno uchovávat tři roky).
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně této problematiky, zašlete
msmekalova@murako.cz a nholcmanova@murako.cz. Vaše dotazy rády zodpovíme.
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Obdrží:
Město Jesenice, IDDS: y8ub2b9
Město Nové Strašecí, IDDS: h2sbx9c
Městys Kněževes, IDDS: angb7zw
Městys Křivoklát, IDDS: wizb3x9
Městys Mšec, IDDS: n6ybcnj
Městys Pavlíkov, IDDS: sz4bn5c
Městys Senomaty, IDDS: ygebbih
Městys Slabce, IDDS: bqqbbhe
Obec Bdín, IDDS: ak7aru5
Obec Branov, IDDS: bk5byym
Obec Břežany, IDDS: 6xuj9tv
Obec Čistá, IDDS: wxxbew7
Obec Děkov, IDDS: bjgbt73
Obec Drahouš, IDDS: rwnas5x
Obec Domoušice, IDDS: htybzte
Obec Hořesedly, IDDS: ny8anr9
Obec Hořovičky, IDDS: a2tanqy
Obec Hracholusky, IDDS: 6ubbgds
Obec Hřebečníky, IDDS: 2dqavgx
Obec Hředle, IDDS: isqbgfz
Obec Hvozd, IDDS: xshanr3
Obec Chrášťany, IDDS: xtdajyr
Obec Janov, IDDS: cufa8gk
Obec Kalivody, IDDS: 3rib62u
Obec Karlova Ves, IDDS: s57b798
Obec Kolešov, IDDS: jt4anqu
Obec Kolešovice, IDDS: r8hbz65
Obec Kounov, IDDS: 8m5bdfc
Obec Kozojedy, IDDS: umdanqp
Obec Krakov, IDDS: diqajvr
Obec Krakovec, IDDS: m8zb5ks
Obec Kroučová, IDDS: 5uejdte
Obec Krty, IDDS: 4axarre
Obec Krupá, IDDS: hucaqf4
Obec Krušovice, IDDS: vnabgqt
Obec Lašovice, IDDS: 2grb537
Obec Lišany, IDDS: bnybg3y
Obec Lubná, IDDS: tagb4pv
Obec Lužná, IDDS: iwzbcvp
Obec Malinová, IDDS: 8jsanry
Obec Městečko, IDDS: tr2a7b4
Obec Milostín, IDDS: ut7ak6m
Obec Milý, IDDS: xs7a8nz
Obec Mšecké Žehrovice, IDDS: 97dbhme
Obec Mutějovice, IDDS: edpbcnp
Obec Nesuchyně, IDDS: d8tajy3
Obec Nezabudice, IDDS: 4fwa74y
Obec Nový Dům, IDDS: x39b75d
Obec Olešná, IDDS: hdxajzg
Obec Oráčov, IDDS: r68ajzc
Obec Panoší Újezd, IDDS: g4kajja
Obec Petrovice, IDDS: 58jb6yw
Obec Pochvalov, IDDS: 2yhajz6
Obec Přerubenice, IDDS: w5ejd4h
Obec Příčina, IDDS: rm7apwi
Obec Přílepy, IDDS: f7kaxd5
Obec Pšovlky, IDDS: hpvbgpk

Obec Pustověty, IDDS: aiaby85
Obec Račice, IDDS: 6hzbu32
Obec Roztoky, IDDS: yrjbynv
Obec Ruda, IDDS: 3c9ajnd
Obec Rynholec, IDDS: ujfbgyc
Obec Řeřichy, IDDS: tyajd34
Obec Řevničov, IDDS: 3t6bwp2
Obec Senec, IDDS: vngat2p
Obec Skryje, IDDS: p64bw4x
Obec Smilovice, IDDS: 5enanqj
Obec Srbeč, IDDS: d7xanrd
Obec Svojetín, IDDS: brsaj2z
Obec Sýkořice, IDDS: ki3aj2v
Obec Šanov, IDDS: pfmas7v
Obec Šípy, IDDS: empjdu9
Obec Švihov, IDDS: rhwatgu
Obec Třeboc, IDDS: 4jba7bw
Obec Třtice, IDDS: tq3bkfe
Obec Václavy, IDDS: pp5j2yh
Obec Velká Buková, IDDS: 2sda7g5
Obec Velká Chmelištná, IDDS: 8vwawrx
Obec Všesulov, IDDS: j3pauqj
Obec Všetaty, IDDS: mp9bagq
Obec Zavidov, IDDS: z4dau2q
Obec Zbečno, IDDS: z7kbgxt
Obec Žďár, IDDS: cmtamci

Příloha č. 1
Nejčastější porušení zákona při likvidaci odpadních vod s uvedením příslušné výše pokuty:
Fyzická osoba
vypouštění odpadních vod do kanalizace bez
smlouvy s provozovatelem
vypouštění odpadních vod do kanalizace
v rozporu se smlouvou
Vypouštění odpadních vod bez povolení
vodoprávního úřadu
Vypouštění odpadních vod v rozporu
s povolením
Neměření
objemu
nebo
znečištění
vypouštěných odpadních vod
nepředání výsledků měření vodoprávnímu
úřadu
Odběr a rozbor odpadních vod neprovede
akreditovaná laboratoř
Nepředložení dokladů o vyvážení
Provedení stavby bez st. povolení
Provedení změny stavby bez povolení
Užívání stavby bez kolaudace

do 100 000,- Kč

Fyzická osoba podnikající a
právnická osoba
do 100 000,- Kč

do 200 000,- Kč

do 200 000,- Kč

do 100 000,- Kč

do 5 000 000,- Kč

do 500 000,- Kč

do 500 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč
do 1 000 000,- Kč
do 500 000,- Kč
do 1 000 000,- Kč

do 50 000,- Kč
do 1 000 000,- Kč
do 500 000,- Kč
do 1 000 000,- Kč

Příloha č. 2
Způsoby likvidace odpadních vod
kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod
Při likvidaci odpadních vod kanalizací ukončenou čistírnou odpadních vod musí mít vlastník
nemovitosti s provozovatelem kanalizace uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod. Pokud je
před vypouštěním odpadních vod do kanalizace nutné jejich čištění (odlučovače – tuků, amalgámu,
ropných látek…) je nutné zažádat vodoprávní úřad o povolení k vypouštění odpadních vod do
kanalizace. Ten kdo odpadní vody do kanalizace vypouští, se musí řídit kanalizačním řádem a
smlouvou s provozovatelem kanalizace.
bezodtoká jímka
Bezodtoká jímka není vodním dílem, její stavbu povoluje obecný stavební úřad. Při likvidaci
odpadních vod v bezodtoké jímce, musí vlastník nemovitosti nebo její uživatel udržovat jímku
v takovém stavu, ve kterém byla zkolaudována (nepropustnost) a odpadní vodu předávat oprávněné
osobě. Doklady o předání odpadních vod oprávněné osobě (doklad o vyvážení jímky) musí vlastník
nebo uživatel jímky tři roky uchovávat a na výzvu vodoprávnímu úřadu předložit. Při tomto způsobu
likvidace odpadních vod je nutné vodoprávnímu úřadu nahlásit, obsah jímky a spotřebu vody nebo
počet obyvatel a počet dní kdy je nemovitost obývána (příloha č. 3), aby mohl vodoprávní úřad
posoudit, zda nejsou odpadní vody likvidovány v rozporu s vodním zákonem. Povinnost předkládat
doklady o zneškodňování odpadních vod v bezodtoké jímce je od 1. 8. 2010 zakotvena v § 38 odst. 6
vodního zákona.
Domovní čistírna odpadních vod
Předčištěné odpadní vody mohou být z DČOV vypouštěné do vod povrchových a ve výjimečných
případech na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí do vod podzemních. V obou případech
je k vypouštění odpadních vod potřeba povolení vodoprávního úřadu (§8 odst. 1 písm. c vodního
zákona) - povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k
nakládání s vodami") je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních).
Jelikož se jedná o stavbu vodního díla, povoluje jeho stavbu vodoprávní úřad. Při likvidaci
odpadních vod v DČOV, je nutné plnit podmínky stanovené v povolení k jejich vypouštění.
V povolení vodoprávního úřadu jsou uvedené limity znečištění vypouštěných odpadních vod (tyto
limity nesmí být překročeny), počet rozborů, které musí být za rok prováděny a počet let na které je
povolení vydané (maximálně 10 let). Odběry a rozbory vypouštěných odpadních vod musí provádět
oprávněná laboratoř.

Příloha č. 3
Dotazník k likvidaci odpadních vod akumulovaných v bezodtoké jímce

Obec
Dům č. p. / č. e.
Majitel či nájemce
budovu obývající

Dům slouží k*
Počet obyvatel
obývajících nemovitost
Počet dnů kdy je
budova obývána **
Roční spotřeba vody
(vodoměr, směrné číslo
roční spotřeby vody)
***
obsah jímky

Vývoz jímky provádí
(název, IČO, sídlo)

Doklady o vyvážení
jímky (přiložené kopie)
****

* trvalé bydlení, rekreace, veřejná budova (škola, úřad, obchod …)
** vyplní se u budovy sloužící k rekreaci a u veřejných budov
*** Směrné číslo roční spotřeby lze získat v přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vyhláška je dostupná na internetových
stránkách: http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-428-2001-sb-kterou-se-provadizakon-c-274-2001-sb.
**** z dokladů musí být patrné, jaká jímka se vyvážela (u domu č. p. v obci), kolik odpadních
vod z jímky bylo vyvezeno, a kdy byla jímka vyvezena.

