NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘÁD A ÚHRADA STOČNÉHO

Odpadní vody musí být napojeny přímo, tzn. bez jejich předčištění v septiku,
domovní čistírně či v žumpě. Přečerpání kalu z jímek či septiků do kanalizace je
zakázáno.
Tyto vyhnilé kaly působí na čistírně odpadních vod problémy a vysoce zvyšují náklady za
čištění odpadních vod.
Původní kanalizace v obci slouží pouze pro odvádění dešťových vod, odpadní
vody do ní nelze vypouštět ani po jejich čištění.
Co do kanalizace nepatří:
Chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky zahradní chemie,
biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů) jedlé tuky a oleje, hygienické
potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny atp.)
V případě, že na kanalizaci nejste zatím napojeni a máte svedeny odpadní vody do
žumpy na vyvážení, je nutno tyto odpadní vody odvážet na čistírnu odpadních vod.
V případě, že odvádíte odpadní vody z Vaší nemovitosti do septiku s přepadem do
trativodu nebo vodního toku, je Vaší povinností mít platné povolení k vypouštění odpadních
vod, dle § 8 zákona o vodách č.254/2001 Sb. v platném znění, vydané vodoprávním úřadem
(MM nebo MěÚ, odbor životního prostředí). V opačném případě, se vystavujete nebezpečí
uložení finanční sankce.

Dále konstatujeme:
1)
Platba stočného se od r. 2014 stanoví dle § 19 odst. 5) zákona č.274/2001 Sb.
v platném znění:
a) dle vodoměru na vodovodní přípojce, nemá-li možnost odběru z jiných zdrojů, tzn., že
nemá studnu;
b) dle směrných čísel roční potřeby vody pro občana 35 m3/rok + 1 m3/rok/os u
rodinného domu, tj. 36 m3/r/os;
c) jako součet vodoměru na vodovodu a vodoměru na studni, který musí instalovat
vlastník kanalizace.
2)
Směrná čísla jsou uvedena v příloze č. 12 ve vyhlášce č.428/2001 Sb. v platném znění.
Není-li množství odpadních vod měřeno zařízením odběratele, předpokládá se, že
odběratel vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na
vodoměru nebo podle směrných čísel odebral z vodovodu nebo ze studny či jiných
zdrojů, takto zjištěné množství je podkladem pro vyúčtování stočného.
3)
Výše stočného je každoročně kalkulována dle skutečných nákladů a výsledky
předávány na Ministerstvo zemědělství.

Další povinností ze zákona je sepsání písemné smlouvy mezi dodavatelem (obcí) a
odběratelem (fyzickou nebo právnickou osobou) pro všechny připojené nemovitosti.
Každý, kdo se připojí na kanalizační řád obce má povinnost přijít nahlásit tuto
skutečnost na obecní úřad ve Smržově, kde s ním bude uzavřena Smlouva o odvádění
odpadních vod.
Na kanalizační řád je možné se začít připojovat, při dodržování výše uvedených
podmínek, od 10. června 2020. Všechna připojení je nutné realizovat do 30. září 2020.

Ve Smržově dne 05. 06. 2020

