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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU – VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD:
Vzhledem k tomu, že tato problematika se aktuálně týká většiny občanů a do budoucna se může týkat
prakticky všech spoluobčanů, věnovali jsme tomuto tématu významnou část zpravodaje i přílohu.
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení
příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle
předchozích právních předpisů. Povolení není třeba, pokud jsou odpadní vody evidovány (např.
odváděny do kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má povinnost
zajistit si pro svou činnost příslušné povolení. Tato informace je důležitá pro majitele objektů, kteří mají
biologické komorové septiky a jejich přepad je vyústěn do vodoteče. V případě naší obce se jedná o
bezejmennou vodoteč v lokalitě Chlístova a částečně Hořiček (u Dušků), která je levým přítokem
Válovického potoka. Odpadní voda je voda, která byla užita v obytných, průmyslových, zemědělských,
zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích a má
změněnou jakost tzn.složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb
nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.

ZANIKNOU VŠECHNA POVOLENÍ
Povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod, která nabyla právní
moci do 31.12.2001, zanikají k 1.1.2008. V každém povolení by navíc měla být vyznačena doba, na
kterou bylo vydáno. Je tedy možné, že některá zanikla již dříve.
Povinnost mít k vypouštění odpadních vod povolení ukládal už zákon z roku 1955 a také pozdější
právní normy. Přesto úřady předpokládají, že se většina odpadních vod vypouští načerno - bez povolení.
V těchto případech samozřejmě nemá co zaniknout. Takové jednání je ovšem nelegální a příslušné
orgány – Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad – za ně mohou uložit vysoké pokuty .
Úředníci slibují, že těm občanům, kteří byli v minulosti poctiví a povolení si opatřili, toto povolení
prodlouží. Rozhodující bude, zda se nezměnily podmínky (hydrologické, ekologické), za kterých bylo
povolení uděleno. Pokud ale jde o vypouštění odpadních vod do podzemních vod, lze uvažovat o
prodloužení povolení jen pro rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci. U ostatních nemovitostí to
vodní zákon neumožňuje.
Pro žádost o prodloužení povolení neexistuje zvláštní formulář! Musí splňovat jen obecné náležitosti
stanovené právním řádem. Z podání tedy musí být např. jasné, kdo je činí, které věci se týká a co se
navrhuje. Žadatel je také povinen označit další, jemu známé, účastníky řízení. Domácnosti, které
vypouštějí odpadní vody jinam než do kanalizace (v tomto případě se o příslušná povolení a plnění
norem stará její správce, kterému za to domácnosti platní tzv. stočné) používají většinou septiky. Na
rozdíl od bezodtokových odpadních jímek, žump, umí septik odpadní vodu předčistit. Usadí se v něm
kaly a má obvykle dvě nebo tři komory. V první se rozkládá buničina a usazují se těžké a obtížně
rozložitelné části, v dalších se na stěnách tvoří bakterie, které likvidují biologický odpad. Ani takto
předčištěná voda ale už nesplňuje současné normy. Pokud tedy propásnete lhůtu, do které je třeba
zažádat o prodloužení současného povolení na septik, budete muset žádat o nové. A v takovém případě
už bude úřad nejspíš neústupný. Pravděpodobně doporučí zaslepit odtok ze septiku a navrhne používat
jej nadále jako žumpu, kterou je třeba pravidelně vyvážet.
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Řešením ale může být také dočišťovací zemní filtr. Jedná se o nádobu (obvykle plastovou) s pískem a
štěrkem. Další možností je vybudování domovní čističky odpadních vod.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ
•
Je možné udělit při zániku povolení výjimku? Např. pokud obec plánuje do určité doby
vybudování kanalizace?
Tento případ by se měl týkat pouze nemovitostí, které budou připojeny na kanalizaci zakončenou obecní
ČOV v dohledné době (výhledově do konce roku 2009). V tomto případě by mohl vodoprávní úřad udělit
např. povolení k vypouštění odpadních vod na přechodnou dobu, případně i zmírnit na tuto dobu limity
pro vypouštění. Záležet ovšem bude vždy na konkrétních podmínkách v dané lokalitě.
•
Jak je řešena otázka tzv. trativodů ?
Trativod je potrubí sestavené z drenážních trubek, jejich prostřednictvím je vyčištěná odpadní voda
zasakována do půdy. V tomto případě se jedná o nepřímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod
a lze ho povolit pouze výjimečně a to u jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci.
•
Pokud úřad povolení pro trativod zamítne, jak má dál postupovat občan, který na domovní
ČOV nemá peníze?
Zamítnutí povolení musí vodoprávní úřad především řádně odůvodnit. Ve většině případů není nutné
pořizovat místo septiku domovní ČOV, plně dostačující bude doplnění septiku biologickým čištěním
např. zemním filtrem. Dalším řešením by bylo i přebudování septiku na žumpu, tzn. utěsnění jímky a
zaslepení trativodu. V tomto případě je nutné zajistit pravidelné vyvážení žumpy a majitel žumpy
nepotřebuje povolení k vypouštění.
•
Jakým způsobem budou prováděny kontroly? Budou se kontrolovat pouze zařízení nebo
např. i vodní toky v blízkosti obydlí?
Nechystají se v žádném případě plošné kontroly! Namátkové kontroly provádí vodoprávní úřad nebo
Česká inspekce životního prostředí a to zejména v problematických případech (havárie, podezření na
nadměrné znečišťování vod apod.).
•
Potřebují povolení občané, kteří vodu vytékající ze septiku nevypouštějí, ale zachycují a
dále používají např. na zalévání zahrádky?
I v tomto případě bude pravděpodobně třeba povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
protože voda zachycovaná za septikem je vodou odpadní a v případě jejího rozlévání na pozemek může
dojít ke kontaminaci podzemní vody, která je zdrojem vody pitné.
Jednotlivé tiskopisy žádostí jsou k dispozici na obecním úřadě a v případně potřeby vám budou
poskytnuty bližší informace.
Redakce děkuje všem přispěvatelům za poskytnuté podklady.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, různých látek
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé , skleničky – vše jen funkční !
- peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
Věci, které z ekologických důvodů vzít nemůžeme:
- ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky
Uvedené věci můžete donést na obecní úřad ve dnech : 18.6. – 22. 6. a 25.6. – 29.6.2007
PO - ČT
PÁ

8,00 – 16,30
8,00 – 12,00

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.
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U P O Z O R N Ě N Í !!!
Upozorňujeme občany, že je nepřípustné odkládat jakýkoliv druh odpadu za hřbitovní zeď. Úprava
terénu je ukončena !!!

PŘIŠLO DO REDAKCE:
Postřehy z pouti
Pouť proběhla ve výjimečně pěkném počasí a
příjemné atmosféře.
Mimo příjemných chvil dokázal znepříjemnit
prostředí a průjezd Hořiček sobecký a namyšlený
řidič vozu Fiat SPZ NAJ-78-34, který ač byly na
značené objížďce značky zákazu zastavení a
dodatečné upozornění, že jednosměrnými ulicemi
projíždí linkový autobus, jediný zastavil v úzkém
místě u kostela (viz foto) a zablokoval minimálně
na půl hodiny provoz směrem Česká Skalice tak,
že řidiči stáli až od Tlapáků. Přivolaná policie udělila řidiči zanedbatelnou pokutu 1000,- Kč a musela si
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vyslechnout jeho plkání, že nic neprovedl a že je to problém pořadatelů, že neměl kde jinde zastavit.
Linkový autobus byl zdržen minimálně o 30 minut.
Dalším negativním jevem byla hra skupiny „skořápkářů“, kterým se podařilo obrat několik důvěřivých
vesničanů o několik tisíc Kč, kterým se pod vidinou snadné výhry zatemnilo myšlení a byli ochotni se
nechat dobrovolně obrat o pracně vydělané peníze.
LR
NAŠIM ODCHÁZEJÍCÍM DEVÁŤÁKŮM
Do vašeho nového života vám přejeme vše, co jste slýchali ve škole i doma, slýcháte a slýchat ještě
budete. Teď si stále myslíte, že to jsou fráze a hlouposti. Dospělými a zkušenými se ale stanete až
v okamžiku, kdy pochopíte, že to všechno byla pravda. Přejeme vám tedy, abyste pochopili co nejdříve.
redakce

INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE (nová adresa!) – www.horicky.cz
(podrobné informace v příštím vydání zpravodaje)

FEJETON POD ČAROU:
NEPOLITIKA
Politika je vůl a nemá cenu o ní psát. Ale co takhle nepolitika? Průzkumy veřejného mínění nám
denně ukazují, že důvěra v politiky, parlament nebo senát je na tak mizerné úrovni, že pokud bychom si
nějakého toho mlčícího poslance představili v roli bezdomovce či žebráka, nechala by ho většina z nás
cynicky zhynout bídnou smrtí vyhladověním i přesto, že běžně máme snahu alespoň trochu pomoci. Čím
se naši představitelé zasloužili o tento nelichotivý a smutný stav? Jednou to je strýček k zulíbání,
kterému z kapes čouhají na všechny strany svazky bankovek. Podruhé to je dopravní nehoda pod vlivem
alkoholu, která se vyšetřuje tak svědomitě, že po týdnu úsilí je konstatováno, že havarované auto ani
zúčastněná osoba evidentně neexistují a spis je zařazen mezi Akta X. Potřetí to je gesto, které když spatří
horkokrevný Ital, tak je schopen zafunět, hrábnout naleštěnou polobotkou a vyrazit jako rozzuřený býk
na svého vyzyvatele. A přitom se zjevně jedná o lichotku na adresu ministra vlády. Svět se má od nás
ještě hodně co učit!
Pojďme se raději ponořit do klidného, krásného leč fiktivního světa nepolitiky. Nechme se alespoň
několik řádků nechat unášet myšlenkami na téměř ideální svět. Reprezentují nás lidé, kteří nehledí na
svou imunitu, plat nebo nepřeberné množství výhod. Jejich společnou snahou není chlebíček za korunu
ani hledání takových slovních výrazů, které by imunitní výbor ještě přešel pouze se zvednutým obočím
nebo ukazováčkem (nikoliv prostředníčkem). Mají jeden společný úkol. Představme si náš stát jako auto,
které zapadlo do bláta. Za přední nárazník je uvázáno lano a 200 tahounů se snaží posunout auto na
pevnou půdu. Nejlepší jedinci dokonce berou kbelík s vodou a auto myjí! Další kontrolují tlak
v pneumatikách a někteří přidávají do kabiny osvěžovač vzduchu. Při vzpomínce na minulost, kdy se
v bahně ve dvou směrech nesmyslně plácalo 100 + 100 nebo 101 + 99 rádoby tahounů, se pouze
usmíváme. Nehrozí nám, že auto vytažené na břeh bude v následujícím volebním období opět vráceno do
blátivé kaluže a s optimistickým úsměvem nám bude tvrzeno, že ta správná cesta ven vede pootočením
volantu na jednu nebo na druhou stranu. Řečeno sportovní mluvou - začínáme sbírat body v Poháru
konstruktérů, brzy bychom mohli pomýšlet i na titul. Okolní stáje (vlastně státy) chodí na radu, jak máme
silné lano, v jakém místě karoserie je přichyceno a kolik oktanů má naše palivo. Pokud některý člen
týmu při svém úsilí šlápne vedle a namočí se do zmíněného bláta, je pochopitelně nahrazen novým
tahounem, který má čistou kombinézu i ruce. Nemá smysl si namlouvat, že ruce zamazané kluzkým
bahnem budou mít na laně stejně účinný záběr jako čisté a suché ruce ostatních členů týmu. A to už ani
nemluvím o tom, pokud by někdo z tahounů např. kradl benzín nebo se vezl pěkně schován v kufru.
Probouzím se… V televizi dávají nějakou tragikomedii. Hlavní hrdina cosi vykřikuje, odvážně
gestikuluje; ostatní herci hlučí a pískají. Ježišmarjá, kolik je hodin? Vždyť to je záznam interpelací
z parlamentu….
(en)
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 20.kalendářnímu dni v měsíci.
Náklad tohoto vydání činí 200 ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů obce.
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