OBEC OSOV

Od 1.1.2021 výrazné zpřísnění s nakládáním odpadních vod
Od 1. 1. 2021 platí novela Vodního zákona, která ukládá všem majitelům žump, uchovávat
doklady o vývozu odpadních vod za dobu posledních dvou kalendářních let. Tzn., od 1. 1. 2019.
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.
Provoz a vývoz žumpy – pokuty
Pokud by vlastník na vyzvání doklady o odvozu a likvidaci odpadních vod nepředložil, hrozí mu za tento
přestupek dle § 116 odst. 2 písm. a pokuta do výše až 20 000 Kč. Pokud se navíc prokáže, že vlastník neučinil
při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod,
a ohrozí tak jejich prostředí, může mu být udělena pokuta až do výše 100 000 Kč.
Co je žumpa?
Žumpa je izolovaná bezodtoková nádrž určená k zachycování odpadních vod z domácnosti. Žumpa se využívá v místech,
kde není vybudován kanalizační systém, popřípadě není možné napojení na zavedenou stokovou síť s čističkou odpadních
vod. Žumpa, na rozdíl od septiku, musí být dokonale odizolovaná a vodotěsná, tedy nesmí žádným způsobem propouštět
obsah žumpy do okolního prostředí. V drtivé většině případů bývá umístěna v zemi. Obsah musí být pravidelně
kontrolován a vyvážen fekálním vozem do čistírny odpadních vod
Co je septik?
Septik je nádrž na částečné čištění odpadní vody. Septik bývá často součástí domů, které nejsou napojeny na kanalizaci.
Odpadní voda, zvláště ze záchodu, kuchyně a koupelny, je jímána v septiku, odkud odtéká přepadem do kanalizace,
případně přes čistírnu odpadních vod nebo za pomoci trativodu do země. Každý septik byl měl mít pro správnou funkci
minimálně 2 až 3 komory. Nejlepší a současně nejčastěji instalovanou variantou jsou tříkomorové septiky z plastu.
Tříkomorový septik pracuje na základě biomechanického přečištění, kdy odpadní voda postupně přetéká z komory do
komory, zatímco v každé komoře probíhá sedimentace pevných částí kalu. V první komoře se usadí ty největší částice.
Jakmile dosáhne hladina první komory přepadu, začne se tato odpadní voda a drobná část splašek přelévat do druhé
komory, kde již dochází k sedimentaci většiny kalu. Do třetí komory přetéká voda, která je z velké části přečištěna.
Sediment v septiku je pak za pomoci bakterií a enzymů rozkládán na jednodušší látky. Část rozloženého sedimentu odtéká
přes třetí komoru a část zůstává v septiku pro následný vývoz fekálním vozem. Vlastník septiku, musí mít, v případě, že ze
septiku jsou vypouštěny odpadní vody do povrchových či odpadních vod platné povolení k vypouštění odpadních vod
vydané po roce 2002 a musí se obnovovat co 10 let.

Kolik odpadní vody člověk vyprodukuje?
Obecně se tvrdí, že člověk spotřebuje denně přibližně 100 litrů vody. Jedná se však o odhad a skutečná čísla
mohou být různá. Ve většině případů je spotřeba nižší, a to okolo 80 litrů na osobu za den. Pokud budeme
uvažovat s produkcí 80 litrů odpadní vody na osobu a den, tak v případě 4 členné rodiny bude žumpa o
velikosti 10 m3 naplněna během jednoho měsíce.
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