Vážení chataři,
Touto formou bychom Vám rádi připomněli znění novely vodního zákona, které se dotýká Vás,
vlastníků bezodtokových jímek – žump. Doklad o likvidaci odpadů z jímek je potřeba dodat na
obecní úřad za daný kalendářní rok vždy do konce února následujícího roku.
Novela vodního zákona se dotkne vlastníků bezodtokových jímek - žump
Od 1. ledna 2019 vchází v platnost novela vodního zákona č. 113/2018 Sb.
Povinností každého vlastníka nemovitosti je důsledně likvidovat odpadní vody ze své
nemovitosti v souladu s platnou legislativou, možností je:
kanalizační přípojka na kanalizační řad v obci
čistírna odpadních vod
bezodtoková jímka na vyvážení – žumpa
Podle ustanovení vodního zákona, platí že: kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu
odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. 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, vydat
doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která
odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny.
Podle novely bude povinností vlastníka jímky (žumpy) předložit doklady o odvozu odpadních
vod za období posledních 2 kalendářních let.
Producent odpadních vod, tedy vlastník nemovitosti, v případě podezření na možné znečištění a
následné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, musí předložit na výzvu
vodoprávního úřadu příslušný doklad o vyvezení. Za nedodržení povinností stanovených
ve vodním zákoně se vystavuje vlastník jímky případné pokutě.
Bezodtoková jímka (žumpa) se podle ustanovení vodního zákona nepovažuje za vodní dílo. Je to
stavba, jejíž povolení a případná kontrola z hlediska technického stavu (funkčnost, vodotěsnost),
spadá do kompetence obecného stavebního úřadu.
Pokud odvezený objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, bude moci vodoprávní úřad
udělit pokutu až do výše 100 tisíc korun.
Od roku 2021 budou moci odvážet splašky do čistíren jen oprávněné firmy. Jen oprávněná
firma bude moci majiteli žumpy vydat doklad o množství odvezeného odpadu i o tom, která
čistírna tento odpad zlikvidovala. Seznam těchto firem by měl být k dohledání na živnostenském
úřadě. Odborníci poukazují na to, že žádné živnostenské oprávnění k těmto účelům nyní
neexistuje. V současné době firmy, které nabízejí odvoz a likvidaci jímek mají většinou
oprávnění k autodopravě. Na rozdíl od stočného ceny za odvoz a zpracování odpadů ze žump
jsou smluvní. Lze tedy předpokládat, že od ledna 2021 cena za tuto službu výrazně stoupne.
Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl.
Pokud objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, bude jim vodoprávní úřad moci
uložit pokutu až do výše sta tisíc korun.

