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V Třebíči dne 30. 11. 2016

Vážení občané,
k odvádění odpadních vod z Vaší obce byla z dotací Evropské unie v roce 2014 a 2015 vybudována
kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod.
Čistírna odpadních vod (ČOV) je technicky i ekonomicky náročné zařízení, musí mít vyváženě
a správně navrženou kapacitu jednotlivých objektů a pro jeho efektivní a spolehlivou funkci musí být
zatíženo veškerou splaškovou odpadní vodou, která je ve spádovém území produkována.
Po vybudování čistírny odpadních vod ve Vaší obci je tedy technickou a ekologickou nutností
provizorní zařízení k akumulaci a čištění odpadních vod v aglomeraci (domovní čistírny odpadních
vod, septiky, žumpy) odpojit a na kanalizaci se napojit přímo. Vypouštět odpadní vody do kanalizace
zakončené čistírnou odpadních vod přes septiky nebo domovní čistírny odpadních vod zakazuje
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktualizovaném znění.
Dle ustanovení tohoto zákona může být za nepřipojení uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
Stejným zákonem je obecní úřad oprávněn vydat rozhodnutí a uložit vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se
na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Tato povinnost se vztahuje na objekty
na kanalizaci dosud nenapojené, např. stavby s likvidací odpadních vod prostřednictvím jímky
na vyvážení, žumpy, domovní ČOV zaústěné do vodního toku nebo stavby zcela bez povolené
likvidace odpadních vod. I zde je možné, v případě nesplnění podmínek zmíněného rozhodnutí,
uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Žádáme tedy občany, aby výše uvedená fakta respektovali a v co nejkratší době svoji nemovitost
napojili na nově vybudovanou kanalizaci.
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