
YáŽenívlastníci rodinných domŮ, rekreačních objektů a dalších nemovitostí v naší obci
V měsíci říjnu2020jste obdrŽeli informaci o stavu likvidace splaškoých vod v naší obci, kde jsme Vás upozorňovali
na vYPouŠtění odPadních (splaškových) vod z domácností do obecní kanalizace,melioraěních svodnic nebo vódních toků
naúzemí obce TrŠice a jejích místních částí - Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Vacanovice , ZákŤov,včetně Tršic.
Na Obecní Úřad TrŠice a na místní stavební úřad se obracejí občané s dotazy,jak přesně postupovat při pořizování
domovních Čistíren odpadních vod, jímek na splaškové vody navyváženi, či jiný způsob likvidace 

-odpadnictr 
vod.

V následujících řádcích Vás budeme informovat o konkrétních postupech při řešení problému likvidace splaškoqých vod
tam, kde se nelze připojit na obecní (v Tršicích), či lokální (v Hostkovicích) čistírny odpadních vod (dále ien ,,CoV.';.
Předkládáme Vám možné varianty, jak problematiku řešit.

a) Domovní čistírny odpadních vod

Domovní ěistírny odpadních vod (dále jeni,D-ČÓV")zpravidla jsou pro jeden rodinný dům s jednou až třemi bytoqými
jednotkami nebo bytový dům se čtyřmi, či více bytovými jednotkami.

Stavba D-ČOV je povaŽována dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona ě. 2541200I Sb., vodního zákona(dále jen
,.vodní zákon") za vodní dílo,
K jejímu umistění a povolení je příslušný vodoprávní úřad, kterym je pro obec Tršice a její místní části Magistrát města
Olomouce, odbor Životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (dále jen ,,vodoprávňíúřad"),který sídlí na adrese:
Hynaisova 10,779 00 Olomouc (u zimního stadionu),
DoPoruČujeme PoŽádat vodoprávní Úřad o posouzení záméru realizace D-ČOV u nemovitosti (situace se zakreslením
navrhované P-ČOV a popisem záměru). Vodoprávní úřad po posouzeni záméru vpředmětném územi doporuěí
nejvhodnějŠÍ zPŮsob likvidace odpadních vod včetně následného způsobu povolení tohoto záměru (variantní řešení).
Stavebník Pak na základě sdělení vodoprávního úřadu kontaktuje osobu, která má oprávnění zpracovávatdokumentaci
Pro Projektování staveb vodních děl. Bývá to zpravidla autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru
vodohosPodářských staveb (dále jen ,,projektant"), Projektant zpracuje dokumentaci ke stavbě Ď-čov dle platné
legislatir,Y v Potřebném rozsahu s textovou i výkresovou částí, se závaznými stanovisky ke stavbě od dotč-ených
orgánŮ,'vY'jádřeními od vlastníkŮ sítí technické a dle potřeby i dopravní infrastruktury, souhlasy s napojením vyčištěné
vodY zD-ČOV do obecní kanalizace nebo meliorační svodnice či vodoteče, přípaáně souhlasy r"'.áubou nacizím
Pozemku fiedná se předevŠÍm o kanalizační potrubí, které odvádí vyěištěnou vodu mimo pozemek stavebníka). V případě
vsakování předěiŠtěných odpadních vod do vod podzemních je nutnou přílohou stánovisko hydrogeoioga včetně
posouzení možnosti ovlivnění stávajících zdrojů vody (studní).

9og.3!1ě projektant zpracuje Žádost o povolení předmětné stavby (současně platná legislativa umožňuje ve věci povolení
D-COV vést několik Ňzných typů stavebních,.řizení, konkrétní typ se odvíjí od zpracované projektóvé dokumentace).
Stavebník si mŮŽe vybrat pro svŮj záměr D-ČOV buď certifikovanou nebo necertifikovanou a od toho se pak odvíjí
nutnost PoŽádat o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchoqých nebo podzemních na základé žádosti podie
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
PřísluŠné Žádostl zPracovanou dokumentaci ve třech vyhotoveních s přílohami zašle stavebník na vodoprávní úřad, kterlý
ve věci rozhodne.
Formuláře Žádosti jsou zveřejněny na weboqých stránkách MMO: https://www.olomouc.eu /magistrat/zadosti-a-
formulare. DoporuČujeme, abyste typ formuláře konzultovali s pracovnicí MMo/oŽploddclení vodníhó hospodářství.

b) Skupinovó čistírny odpadních vod

SkuPina vlastníkŮ rodinných domů nebo bytových domů může na zékladé smlouvy o společném vlastnictví stavby
vybudovat spoleČnou Čistírnu odpadních vod (dále jen,,S-ČO_V"; pro své domy, Nejvetsi p.bute- zřejmě bude v získáni
vhodného pozemku pro S-ČOV. Postup při záměru pořídit S-ČOVle,obdobný jako irealiLaceo-čoÝ - viz bod a). před
uvedením S-COV do provozu musí mít skupina vlastníků stavby S-ČOV vyřešen mezi sebou způsob provozu aúdržby
S-ČOV, který bude zipracoyánv provozním íádu, což je jedenŽpodkladů k uvedení S-ČoV do trvalého provozu,

c) Septiky §e zemním filtrem

Septik je tříkomorová průtočná jímka, která pracuj e na základě biomechanického předčištění. Po předčištění odpadní
voda odtéká z třetí komory přes zemní filtr a následně dle místních podmínek a ýstupních parametrů kvality odpadní
vody je buď vypouŠtěna do toku nebo je zasakována. Souěástí systému může b;ýt případně akumulační nádrž
k následnému r,yužití předěištěné odpadní vody k zálivce nebo zpětnému využití pro nemovitost.
Stavby septiku včetně příslušenství (septik, zemní filtr, akumulaéní nádrž, zasakovací objekt - trativod nebo ýusť
do kanalizace, toku, příkopy), jsou považovány dle ustanovení § 55 odst. l písm. c) vodního zákona za vodní dílo



a vyžadují povolení k lypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních dle ust. § 8 odst. 1 písm. c)
vodního zákona (v případě certifikovaného qfrobku se povolení kvypouštění odpadních vod samostatně nevydává).
K jejich povolení je příslušný vodo_právní úřad. Septik se zemním filtrem je považován za jeden ztypú D-ČOV a p|atí
pro něj stejná pravidla jako pro l-ČOV.
Postup při záměru pořídit septik je obdobný jako u realizace n-ČOV - viz bod a).
Tento typ zaíizení pro čištění odpadních vodje vhodnější pro stavby, které nejsou trvale obydleny (rekreační objekty).

d) Jímky na §plaškové vody na vyvážení

Stavba Jímky na splaškové vody na vyvážení (dále jen ,,žumpy") podléhá územnímu souhlasu dle ustanovení § 96
stavebního zákona, kteqý vydává Obecní úřad Tršice, stavební úřad. Vlastník musí dodržet technické noímy pro její
umístění a provedení, aby nedošlo keznečištění podzemních vod. Žumpaje bezodtoká jímka, nesmí mít přepad
(odtokové potrubí).
Projektant (může bý i autorizovaný technik pro pozemní stavby) zpracuje dokumentaci k umístění stavbě v potřebném
rozsahu s textovou i ýkresovou ěástí, sé závďznými stanovisky ke stavbě od dotčených orgánů (Magistrát města
Olomouce, odbor životního prosťedí - ,,odpadáři" a ,,vodaíi"), lyjádřeními od vlastníků sítí technické infrastruktury
k exi.stenci sítí na pozemku stavebníka, Vyjádření vlastníků sítí může nahradit čestné prohlášení vlastníků k neexistenci
siti. Zumpu umisťuje min.2 m od cizího pozemku.
Zpracovanou dokumentaci k umístění žumpy i s přílohami ve dvou vyhotoveních a s oznámením o záméru (umístění
žumpy), vlastník nebo osoba pověřená plnou mocí zašle nebo předloží na Obecní úřad Tršice, stavební úřad. Stavební
úřad věc přezkoumá a pokud dokumentace a oznámení nebude mitžádnévážnévady lydá do 30 dnů souhlas s umístěním
stavby.
Při volbě tohoto způsobu likvidace odpadních vod je tíebavzítvpotaz, že obsah jírnky musí bl,t pravidelně vyvážen
na ČOV anaýzvuvodoprávního úřadu nebo ČtŽP musí její vlastník prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním
zákonem. Od L1.202I se pravidla pro likvidaci odpadních vod zpřísňuji ato tak, že odvoz může provádět pouze
provozovatel Čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz,
je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, r,ydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho,
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, dafum
odvozu; název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny. Doklady o qfizozu je ťeba uchovávat za období posledních dvou kalendářních let.

Na závěr chci připomenout azdůraznitžez
- majitelé stávajících P-ČOV a septiků musí mít platné povolení k lypouštění odpadních vod,
- majitelé O-ČOV a septiků jsou povinni navyžádání vodoprávnirró nradu predtoZit doklady o provozu, pravidelné
údržbě těchto zaíizení a likvidaci kalů,

- navýzvuvodoprávního úřadu nebo ČtŽr3sou majitelé domů povinniptokázata předložit doklady o odvozu odpadních
vod ze žump. Doklady o vyvezeném množství odpadních vod musí odpovídat množství spotřebované vody (podle
vodoměru nebo podle směrných čísel uvedených v příloze č. 12 vyh|ášky č. 4281200I Sb.). Pruměrné množství
splaškoqých vod na jednu osobu zarokpodle vyhlášky ěiní 35 m3,

- výše uvedené doklady musí vlastník uchovávat anavyžádání předložit za období posledních dvou kalendářních let
v souladu se zákonem o vodách.

Yážení občané,
tato informace Vrám má pomoci k orientaci při zajištění likvidace odpadních vod z vašich domů a pozemků.
Další potřebné informace k dané problematice, věetně formulářů můžete ziskat:
- kontakty se stavebním úřadem, či obcí: www.trsice.cz, tel. 585 750 663 - Ing. Vladimír Kubisa, Marie Chaloupková,
e-mail: su.trsice@seznam.cz .

-kontakty svodoprávním úřadem, ěi MMO: www.olomouc.eu/magistrat, Ing. Hana Gibalová, tel.:588 488327,
e-mail:hana.gibalova@olomouc.eu nebo Ing. Vladimíra Hučínová, tel. 588 488 317, e-mail:
vladimira.hucinova@ olornouc.eu.

oBEcNí uŘnn TRšiú
stavební uřad
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Ing. Vladimír Kubi
vedoucí stavebního úřadu Trš

V Tršicích dne 3. I1.2020


