SDRUŽENÍ OBCÍ
MIKROREGIONU VSETÍNSKO
dobrovolný svazek obcí dle § 49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

ČISTÁ ŘEKA BEČVA II
Informace pro občany k zajištění svozu odpadních vod v rámci ČŘB II
V rámci projektu Čistá řeka Bečva II (dále jen ČŘB II) bylo vybudováno celkem cca 181 km
kanalizace v 18 obcích. Tato realizace je navazující etapou projektu ISPA Čistá řeka Bečva, který
byl realizován v letech 2005 – 2006 celkem v 16-ti obcích s vybudovanou kanalizací v délce téměř
154 km. I přes výše uvedené množství vybudované kanalizace zůstává v našem regionu stále
mnoho oblastí, kde kanalizace vybudována nebyla nebo její vybudování je z technických nebo
finančních důvodů velmi obtížné či nereálné.
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem vybudování vodohospodářské infrastruktury v povodí
Vsetínské a Rožnovské Bečvy je ochrana životního prostředí a zajištění dostupnosti služby pro
nakládání s odpadními vodami, bude v rámci projektu ČŘB II v oblastech, kde kanalizace z výše
uvedených důvodů vybudována nebyla, zajišťován svoz odpadních vod fekálními vozy. Svoz bude
zajišťován na základě uzavřené smlouvy mezi občanem a společností Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s., za cenu stočného ve výši 36 m3/1os/1rok.
Postup a vzor k uzavření smlouvy naleznete zde:
http://www.vakvs.cz/userfiles/admin/files/dokumenty/obchodni_oddeleni/postup_sml_svozy_CRB
2.pdf
http://www.vakvs.cz/userfiles/admin/files/dokumenty/obchodni_oddeleni/smlouva_bez_udaju.pdf
Povinnost zajištění likvidace odpadních vod je dána ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů takto:
§ 38
(6) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování
tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto
zákonem.
Sankce za nesplnění povinnosti podle tohoto zákona jsou následující:
§ 118
Porušení jiných povinností při nakládání s vodami
(1) Fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že
d) nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
b) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d)
Pokud tedy k lidem přijde kontrola, budou muset prokázat, že odpadní vody zlikvidovali tak,
jak podle zákona mají – vývozem do čistírny odpadních vod. Doloží to účtenkami, které
obdrží za komerční svoz nebo právě uzavřenou smlouvou se společností Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s., pro svoz fekálními vozy v rámci projektu ČŘB II.
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