
 
       

 

Č.j.: MUHO/11408/2013  dle rozdělovníku 
vyřizuje: Ing. Daniela Dlouhá  
datum: 27.5.2013  
tel: 311545316  

e-mail:  stavba4@mesto-horovice.cz  

 
 
 

Žádost o zveřejnění informace 
 
 
Vážená paní starostko, pane starosto, 

 

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 
podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle 
§ 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

vás žádá o zveřejnění následující informace:  

UPOZORNĚNÍ – ZNEŠKODŇOVÁNÍ  ODPADNÍCH  VOD 

způsobem v místě obvyklým. 

 
 

Příloha:  

- UPOZORŇENÍ  - ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 
 
 
 
          Ing. Jan Blecha 
  vedoucí odboru výstavby 
      a životního prostředí 
 
 
Doručí se: 
 
Obecní úřad: Běštín,  Březová,  Bzová, Drozdov,  Felbabka, Hředle,  Hvozdec,  Chaloupky,  Chlustina , 
Jivina, Kotopeky,  Lážovice,  Lhotka,  Libomyšl,  Lochovice,  Malá Víska,  Neumětely, Olešná, Osek,  
Osov,  Otmíče,  Podluhy, Praskolesy,  Rpety,  Skřipel,  Tlustice, Točník,  Újezd,  Velký Chlumec,  
Vižina,  Zaječov,  Záluží  
 
Úřad městyse:  Cerhovice,  Komárov 
 
Městský úřad: Hostomice, Žebrák 
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Č.j.: MUHO/11408/2013   
vyřizuje: Ing. Daniela V. Dlouhá  
datum: 27.5.2013  
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UPOZORNĚNÍ   -  ZNEŠKODŇOVÁNÍ  ODPADNÍCH   VOD 
 
 
Vážená paní starostko, pane starosto, občané 
 

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, 
provádí v rámci vodoprávních dozorů kontrolu zneškodňování splaškových odpadních vod 
z nemovitostí.  
 
Rádi bychom Vás upozornili na to, že každý vlastník případně nájemce a uživatel stavby, ve 
které vznikají odpadní vody, je povinen zabezpečit jejich zneškodňování v souladu s právními 
předpisy.  
Pokud není v obci, či v části obce splašková kanalizace, mají majitelé nemovitostí možnost řešit 
čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“), nebo 
akumulovat odpadní vody v bezodtoké jímce (žumpě) a předávat je k vyvážení a likvidaci 
oprávněné osobě. Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povolena a zkolaudována. Jiné 
zneškodňování odpadních vod než výše uvedené není v souladu s vodním zákonem a podléhá 
sankcím.  
 
Dále bychom vás chtěli upozornit, že od 1.8.2010 je v § 38 odst. 6 vodního zákona zakotvena 
povinnost zneškodňování odpadních vod ze žump (bezodtokových jímek), ve kterých se 
shromažďují odpadní vody z objektů tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo 
podzemních vod a povinnost vlastníka bezodtokové jímky prokázat na výzvu vodoprávního 
úřadu nebo České inspekce životního prostředí zákonnost tohoto zneškodňování. Doložit způsob 
likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem lze nejsnadněji dokladem o zaplacení 
vyvezení žumpy, smlouvou s provozovatelem ČOV apod. (doklad je nutno uchovávat 3 roky). 
 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně této problematiky, zašlete je na e-mail: 
stavba4@mesto-horovice.cz 
 
 
 
  
 
           Ing. Jan Blecha 
  vedoucí odboru výstavby 
      a životního prostředí 
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