
Yáženi vlastníci rodinných domů, rekreačních objektů a dalších nemovitostí v naší obci

V poslední době se mtoží upozornění našich spoluobčanů na lypouštění odpadních (splaškol}ch)
vod prostřednictvím obecní kanalizace s volnými vyústěními do melioračních příkopů nebo vodních
toků na ízemí obce Tršice a jejích místních částí.

Obecní úřad Tršice, stavební úřad v součinnosti se starostou obce a Magistrátem města Olomouce,
odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodrářství provedl kontrolní prohlídky někteých
lokalit, kde se §to odpadní vody objevují a zjístil, že v melioračních příkopech a vodních tocích
se nacházejíŇzné odpady související s vypouštěním odpadních vod z obecní kanalizace - ubrousky,
kapesníčky, toaletní papíry, ěi jinélát§,

4iŠtěné skutečnosti b},ly správními orgány v.vhodnocen}. s těmito závěry:

l. Upozorňujeme všechny občany vmístních částech obce Tršice - Hostkovice, Lipňany,
Přestavlky, Vacanovice, ZékŤov a Tršice, kteří nejsou připojeni na splaškovou kanalizaci,
a splaškové vody z nemovitostí jsou odváděny do jímek na vyváůení (žump) s přepadem
do obecní kana|izace nebo přímo do melioračních příkopů nebo vodních toků, že tento způsob
likvidace splaškových vod je nezákonný. V rozporu s vodním zákonem je také vypouštění
odpadních vod ze septiků a z domovních čistíren odpadních vod, na které nemají platné
povolení k r,ypouštění odpadních vod do vod powchoých nebo podzemních od Magistrátu
města Olomouce, odboru životního prostředi, oddělení vodního hospodářství.

2. Pro sjednání nápravy je třeba:
a) Ve stávajících jímkách na l,yvážení, které slouží k akumulaci odpadních vod, zaslepit

odtok do obecní kana|izace, melioračních příkopů nebo vodních toků. Yyvážet odpadní
vody zjimek na zemědělské pozemky nebo jiné pozemky, i kďyž se tak stále děje,
je v rozporu s vodním zákonem.
V souvislosti s likvidací odpadních vod v jímkách na vyvážeru vodoprávní uřad
upozorňuje vlastníky nepřepojených nemovitostí na skuteěnost uvedenou v ustanovení

§ 38 odst. 8 vodního zákona, podle které ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod, anaýnluvodoprávního úřadu nebo ČtŽP prokázat
jejich meškodňování v souladu s tímto zákonem. Doklady o \yvezeném množství
odpadních vod musí odpovídat množství spotřebované vody (dle vodoměru nebo dle
směrných čísel uvedených v přiloze ě. 12 vyhlášky č. 4281200l Sb.).

Od 1.1.202I podle § 38 odst. 8 vodního zákona "Kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovatjejich zneškodňoviání odvozem na čistímu
odpadních vod a naýzvtlvodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí
předložit doklady o odvozu odpadních vodza období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenskébo zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, lydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho,
kdo akunruluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jírnky, množství
odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla
anázev čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny".

b) Stavba jí.rrky na vyváĚení podléhá rydaní souhlasu dle ustanovení § 96 stavebního
zákona. Stavebník musí dodržet technické normy pro její umístění a provedení,
aby nedošlo ke znečištění podzemních vod.



Přímé vypouštění splaškových vod z nemovitostí bez předčištění do melioračních
příkopů, vodních toků a obecní kanalizace zastavit a lybudovat jímku na vyvážení nebo
domormí čistírnu odpadních vod, či septik s povolením k lypouštění přečištěných vod
do vod povrchorných nebo podzemních.
Stavby domovní čistírny odpadníchvod nebo septiku se zemním filtrem, příp. akumulační
nádrží, které slouží pro předčištění odpadních vod, jsou považovány dle ustanovení § 55

odst. 1písm. c)zákonaě.254l200l Sb.,vodníhozákona(dálejen,,vodní zékon")zavodní
dílo. K jejich povolení je příslušný vodoprávní úřad Magistrát města Olomouce, odbor
životního prostředí, oddělení vodního hospodrářství. Tyto stavby vyžaduji povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.
Povolení k r,ypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vydává
podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákonapříslušný vodoprávní uřad, kteým je pro obec
Tršice Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního
hospodrářství. Povolení k vypouštění odpadních vod je vždy časově omezeno.
Pokud vlastníci domovních ěistíren odpadních vod nebo septiků nemají platné povolení
na lypouštění přečištěných vod, je nutné požádat o lydrání tohoto povolení Magistrát
města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodařství.
Majitelé domovních čistíren odpadních vod nebo septiků jsou povinni na vyžádáni
vodoprávního uřadu předložit doklady o provozu a pravidelné ídtžbě těchto zaŤízení.

3. Obec Tršice požádala odbor životního prostředí o povolení újimky k r,ypouštění odpadních
vod z obecní kanalizace s volnými lyústěními do melioračních příkopů, vodních toků. Pokud

ýjimka bude udělena, její obsah bude sdělen občanům obce. Výjimka bude časově omezena.
Po uplynutí doby platnosti újimky, další qfjimka nebude udělena.

4. Ve druhé polovině roku 202l provedou pracovníci Obecního uřadu Tršice kontroly stavu
likvidace splaškových vod z rodinných domů, rekreačních objektů a dalších nemovitostí
v naší obci. Pokud budou zjištěny nedostatky, bude s vlastníky nemovitostí zahájeno
přestupkovéíízení. Při prokazaní přestupku bude uložena pokuta.

5. S případnýmí dotary k dané problematice se můžete obrátit na zdejší stavební úřad nebo
na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.

Toto sdělení bylo projednáno a konzultováno s Magistrátem města Olomouce, odborem životního
prostředí, oddělením vodního hospodtářství a dalšími odbornými orgány.

yéůení občané,

věřím, že qiše sdělené informace přijmete jako upozornění, že v oblasti likvidace odpadních vod
se v naší obci vyskytují problémy, které negativně působí na životní prostředí a které je nutno řešit.
Pokud i ly nemáte odvod odpadních vod v souladu se příslušnými zákony, sjednejte prosím nápravu,
nejpozději do konce §ervna 202l.

V Tršicích dne 9. 10.2020
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