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OBECNÍ ÚŘAD V KRČMANI
Kokorská 163
PSČ 779 00, okr. O l o m o u c

Důvody realizace výstavby ČOV
Každý vlastník nemovitosti produkující odpadní vody je povinen tyto vody likvidovat
v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. „Čištění“
vzniklých odpadních vod v septiku nebo jejich jímání v netěsnící žumpě současným
předpisům neodpovídá.
Napojením svých nemovitostí na nově vybudovanou kanalizaci s odvedením
odpadních vod na ČOV se vyřeší problém každého, kdo produkuje odpadní vody, a to tím
nejlepším způsobem.

Proč bych měl svoji nemovitost připojit?
Mimo již uvedených legislativních důvodů a pozitivního dopadu na životní prostředí se
jedná zejména o tyto důvody:
- zvýšení standardu bydlení
- zhodnocení nemovitosti
- snížení provozních nákladů na likvidaci odpadních vod

Co nám nově vybudovaná kanalizace a ČOV přinese?
Vybudování ČOV a kanalizace má dopad na životní prostředí. Dochází k ochraně
podzemních a povrchových vod před znečištěním. Jak všichni víme, jsou v současnosti
odtoky ze septiků a přepady z jímek odváděny buď do místních vodotečí, nebo vsakovány na
pozemcích přilehlých k nemovitostem pomocí trativodů. Tento stav je ze zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
nepřípustný. Podzemní i povrchové vody jsou cenným přírodním zdrojem a měly by být
chráněny před znečištěním.

Vyžaduje umístění kanalizační přípojky povolení?
Kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem lze umísťovat na základě územního
souhlasu nebo územního rozhodnutí, který vydává příslušný stavební úřad (Velký Týnec).
Provedení kanalizační přípojky delší než 50 m pak vyžaduje navíc i ohlášení. Získání
uvedených povolení zařídila obec.
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Jakým způsobem vyřeším napojení stávajícího septiku nebo žumpy?
Pro připojení ke kanalizaci a ČOV je nepřípustné zadržování splaškových vod
v septicích nebo žumpách, tzn., že bude nezbytné realizovat jejich zrušení, obtokování
nebo přemostění a tím zajistit přímý odvod splaškových vod do vybudované kanalizace.

Mohu likvidovat odpadní vody bez připojení na kanalizaci, tzn. stávajícím
způsobem?
Ano, ale je nezbytné mít k této likvidaci odpadních vod právní oporu. Uživatel musí
mít povolený jiný způsob likvidace (např. žumpa nebo domácí čistírna odpadních vod) a
tento musí být schopen doložit.
Tzn., musí mít příslušné povolení stavebního úřadu nebo vodoprávního úřadu
k takovéto likvidaci odpadních vod, musí mít příslušnou stavební dokumentaci a způsob
likvidace odpadních vod musí být prováděn nezávadným způsobem. Žumpa nesmí být
opatřena odtokem nebo přelivem, musí být vodotěsná a musí být v pravidelných
intervalech vyprazdňována s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Je nutné však
upozornit, že Evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu životního
prostředí. Je tedy možné, že alternativní likvidace odpadních vod v místě dostupné veřejné
kanalizační sítě již nebude do budoucna možná.
Budování kanalizace je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací. Je možné,
že do budoucna bude nutné zvažovat rozhodnutí o povinném připojení občanů na
kanalizaci. K takovému kroku by byla obec přinucena přistoupit tehdy, kdy vlastníci
nemovitostí, na nichž vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, nebudou dostatečně
zajišťovat jejich odvádění a další nakládání s nimi v souladu s platnými právními předpisy.

Jaký mi hrozí postih za nepovolené vypouštění odpadních vod?
Fyzická osoba vypouštějící odpadní vody do vod povrchových či podzemních,
případně do stávající kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouští přestupku
dle § 32 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Takové protiprávní jednání může
být pokutováno vodoprávním úřadem až do výše 200.000,- Kč.

Podmínky napojení domovní splaškové přípojky na veřejnou kanalizaci :
-zaplatit poplatek 1.000,- Kč, příp. 500,- Kč za projekt domovní přípojky (OÚ);
-vyzvednout si Žádost o souhlas k připojení na veřejnou kanalizaci (OÚ);
-vyplnit Smlouvu o odvádění splaškových vod z nemovitostí (OÚ);
-nechat zkontrolovat výstavbu domovní šachtičky a oddělení dešťové, splaškové
kanalizace (starosta, místostarosta + technický dozor investora), v termínu, který si
každý individuálně domluví
-odevzdat doklad o řádné likvidaci obsahu jímky – musí provádět jen odborná firma
-zaplatit stočné za aktuální rok (v případě napojení během roku se platí alikvotní
částka)
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