Lazinov – odpadní vody – reakce na fámy
V poslední době se vyskytují názory, že ze zákonů vyplývá, že původce odpadů i odpadních vod je obec (nikoli její
obyvatelé) a že je tedy na obci, aby se postarala o čištění odpadních vod.
Abych zabránil šíření těchto nepodložených fám, tak uvádím následující fakta o tomto problému:
1.

V ochraně živ. prostředí se v Evropě už delší dobu razí určité základní principy, např. také tyto:
 náprava škod na životním prostředí prvotně u zdroje (viz také § 17, odst.1 zákona o životním
prostředí)
 znečišťovatel platí.

2.

Obec není „původcem“ odpadních vod obyvatel obce!
 Obec je sice podle zákona o odpadech považována za původce u komunálního odpadu vznikajícího na
území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob (nepodnikajících), a to od okamžiku, kdy
fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném.
 Ale zákon o odpadech se netýká odpadních vod!
Odpadní vody v obci řeší vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 Podle vodního zákona např. musí stavebník zajistit zneškodňování odpadních vod ze stavby (§ 5, odst.
3)
 Podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu platí např.:
 Pokud je v obci kanalizace, je její vlastník povinen umožnit lidem připojení na kanalizaci (ne
zajistit napojení nebo i čištění).
 Náklady na připojení ke kanalizaci si hradí ten, komu bylo umožněno připojení.
 Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství
stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Kontrolovat si to
musí ten, kdo své odpadní vody do kanalizace odvádí.
 Do kanalizace, která je zakončena čistírnou odpadních vod (ČOV), není dovoleno vypouštět
do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.

3.

Žádný předpis nenařizuje menší obci postarat se za občany o čištění jejich odpadních vod. Naopak
stát respektuje situaci, že v menších obcích ČOV nejsou (a patrně ani nebudou), a už desítky let tam
nařizuje ve stavebních povoleních, že si stavebník musí sám zajistit zněškodňování svých odpadních vod
(dříve to znamenalo vybudovat si žumpu nebo septik, později žumpu, domovní ČOV nebo septik s filtrem).

4.

K úvahám o vybudování velké obecní ČOV u přehrady pouze připomínám to, co jsem říkal na všech
schůzích v r. 2007, jak chce toto zastupitelstvo řešit odpadní vody:
 ti, co byli státem přinuceni k investici např. do svého septiku s filtrem, by si ho museli zrušit.
 vybudování oddělené splaškové kanalizace + obecní ČOV by stálo cca 20 mil. Kč., obec by byla
několik let totálně rozkopaná, silně zadlužená a na opravu silnic by už nezbylo (čas, dotace =>
finance) !
 stočné by mělo pokrýt provoz obecní ČOV (kvalifikovaná obsluha, elektřina, odběry, ...) a
amortizaci splátek investice
 napojených vlastníků je relativně málo, takže stočné by bylo velmi vysoké !!!

5.

Obec Lazinov bude žádat v r. 2010 o nové povolení pro vypouštění odpadních vod do Křetínky (tomu
stávajícímu z r. 2006 vyprší platnost). Podle nařízení vlády (229/2007) vodoprávní úřad musí v novém
povolení stanovit, aby obec Lazinov dosáhla ukazatele znečištění (platné pro vody pro chov původních
druhů ryb) nejpozději do prosince 2015. Takže času také moc není.
(Stejný problém ale budou mít tisíce dalších obcí.)

6.

Jako jediné reálné řešení celé situace ve „starém Lazinově“ je, že obec v provozním řádu své kanalizace co
nejdříve stanoví stejné limity znečištění, jaké má a bude mít dány od státu, také pro odpadní vody, které do
místní kanalizace lidé vypouštějí, Postupně pak bude tlačit vlastníky domů, aby se postarali o vyčištění
svých odpadních vod, pokud je vypouštějí do obecní kanalizace.
Jako pomoc pro vlastníky domů bude obec 1x ročně organizovat čerpání kalů a odběry vzorků pro rozbory.
Obec dále zvažuje poskytování příspěvku na zřízení domovní ČOV nebo filtru k septiku.

2. 9. 2009, Pavel Novotný, starosta obce

