Možnosti řešení odpadních vod v obci Krupá
1.
Individuální možnosti řešení odpadních vod
Požadavky na individuální řešení odpadních vod jsou ve stručnosti následující:
a, Akumulace odpadních vod s následným vývozem na ČOV
Jedná se akumulaci v bezodtokových, vodotěsných jímkách, odkud jsou dle potřeby odváženy na kapacitní
čistírnu odpadních vod, např. ČOV Český Brod, k jejich likvidaci.
Dle aktuálních ceníků provozovatele ČOV Český Brod je reálná cena za vývoz a likvidaci odpadních vod
cca 250 Kč vč. DPH/m3.
b, Individuální čištění odpadních vod
Jedná se např. o domovní čistírnu odpadních vod, kořenovou čistírnu odpadních vod nebo septik doplněný
zemním či biologickým filtrem s následným vypouštěním předčištěných odpadních vod do vodních toků
nebo do vod podzemních. Řešení je celá řada. Kvalitně vyčištěné odpadní vody po terciárním stupni čištění
je možno dále využívat, např. pro zálivku zeleně. V těchto případech je nutno povolení k nakládání s
vodami.
Náklady na realizaci i na zajištění řádného provozu těchto typů individuálního čištění odpadních vod se
různí a investičně se pohybují řádově od cca 80 000,- Kč bez DPH do cca 180 000,- Kč bez DPH v
závislosti na konkrétním typu zařízení i místních podmínkách (např. velikost záboru plochy, řídící jednotka
technologie, terciární stupně dočištění – pískový filtr, UV lampa, apod., možnost vsakování či požadavky na
kvalitu předčištěných odpadních vod pro jejich další využití).
Pozn. Septiky bez dalšího stupně čištění, např. zemní nebo biofiltr, v současné době již neodpovídají
legislativním požadavkům s ohledem na nedostatečnou účinnost čištění.
2.
Legislativní požadavky na řešení odpadních vod
Dle § 38 připravované novely vodního zákona, jejíž projednání v parlamentu se předpokládá cca v říjnu
tohoto roku, jsou požadavky na řešení odpadních vod následující:
5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich vypouštění do vod
povrchových nebo podzemních nebo akumulace splaškové odpadní vody s jejím následným odvozem na
čistírnu odpadních vod podle odstavce 8. Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo
podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k
jejich vypouštění. ….
6) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím
vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření
předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému
odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a
znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke
zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby
oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“)….
7) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění odpadních
vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ohlášeného podle § 15a, jehož podstatnou součástí je výrobek
označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 6. Výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE
včetně minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech stanoví vláda
nařízením.
8) Kdo akumuluje splaškové odpadní vody vznikající převážně jako produkt lidského metabolismu a
činností v domácnostech a neobsahující nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod. Odvoz může provádět pouze
osoba oprávněná podle jiného právního předpisu23), která má uzavřenu platnou smlouvu s provozovatelem
čistírny odpadních vod na odběr a zneškodnění odpadních vod z bezodtokových jímek. Na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí je vlastník jímky povinen předložit daňové
doklady o vývozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let, ze kterých bude patrno
množství vyvezené odpadní vody, datum vývozu a název osoby, jež odpadní vodu odebrala.
Již ve stávajícím stavu je v § 38 odst. 6 vodního zákona zakotven požadavek na objekty využívající
bezodtokové jímky:

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.
Oproti stávajícímu stavu je však v novele vodního zákona definován jediný možný způsob legální likvidace
odpadních vod z akumulační bezodtokové jímky, a to vývozem na čistírnu odpadních vod.
3.
Centrální možnosti řešení odpadních vod v obci Krupá
V rámci platného územního plánu je navržena gravitační kanalizace s dvěma přečerpávacími stanicemi
odpadních vod ukončená na centrální čistírně odpadních vod. Tento záměr nebyl doposud rozpracován ani v
rámci studie. Není proto doposud stanoven ani předpokládaný orientační rozsah nákladů na centrální systém
odkanalizování.
Pozn. Např. V rámci dotačních titulů z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v prioritní ose 1
nejsou kanalizační přípojky na všech druzích kanalizačních systémů způsobilým výdajem, viz
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-4-podporit-preventivni-protipovodnova-opatreni/castedotazy/?id=14#/accordionCollapse75. V případě, že není zajištěno kofinancování z jiných dotačních titulů,
např. z Ministerstva zemědělství či Krajského úřadu Středočeského kraje, nebo využit jiný dotační titul než
OPŽP 2014 – 2020, nese náklady na realizaci kanalizační přípojky vlastník připojované nemovitosti v celé
její délce. Orientačně lze odhadovat náklady na cca 20 000,- až 35 000,- Kč v případě gravitační kanalizační
přípojky v závislosti na její délce. V případě tlakové kanalizace budou náklady menší, je však nutno
připočíst náklady na domovní přečerpávací stanici odpadních vod, cca 65 000,- Kč dle typu jímky a
čerpadla.
4.
Decentrální možnosti řešení odpadních vod v obci Krupá
Na konci února 2016 byla vypsána Státním fondem životního prostředí, dále jen SFŽP, v rámci Národního
programu Životní prostředí Výzva č. 3/2016 s podporou udržitelného a efektivního hospodaření s vodou v
obcích. Předmět podpory bylo mimo jiné „Využití srážkových vod a čištění OV na území obce včetně
udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) s důrazem na decentrální řešení (tj. na
jednotlivých pozemcích) či semi-centrální řešení.“. Výše podpory byla v rámci této výzvy stanovena částkou
max. 5 mil. Kč na obec či její místní část a max. míra podpory byla 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Předpokládá se, že v následujícím roce bude vypsána obdobná výzva.
Možností pro obec Krupá je navržení decentrálního systému s domovními čistírnami odpadních vod u
jednotlivých nemovitostí, které budou zahrnovat i akumulační nádrž pro následné využití užitkové vody pro
závlahu zeleně, popř. využití v domácnosti. Přebytky užitkové vody budou odváděny do stávající dešťové
kanalizace, která bude rekolaudována na kanalizaci jednotnou. V závislosti na umístění domovní čistírny a
polohopisu a výškopisu stávající dešťové kanalizace nelze vyloučit, že bude nutno předčištěné odpadní vody
přečerpávat. V případě nemožnosti napojení na stávající dešťovou kanalizaci bude prověřena možnost
vsakování do vod podzemních přes půdní vrstvu.
Účelem této možnosti je zajištění odpovídající čištění odpadních splaškových vod v rámci celé obce při
přijatelných ekonomických nákladech pro jednotlivé vlastníky nemovitostí a s ohledem na ochranu
životního prostředí. Zároveň je však cílem zajistit zdroj užitkové vody pro závlahu zeleně u jednotlivých
nemovitostí bez negativního dopadu na kvalitativní či kvantitativní stav podzemních vod.
U jednotlivých nemovitostí se předpokládá realizace DČOV s terciárním stupněm dočištění (pískový filtr a
UV lampa) s akumulační nádrží předčištěné vody, která bude ve vegetačním období využívána pro závlahu
či pro využití v domácnosti na splachování toalet. Nevyužité předčištěné vody, zejména mimo vegetační
období, budou odváděny stávající dešťovou/jednotnou kanalizací.
Navrhované opatření umožní nejen využití, recyklaci části vyčištěných odpadních vod jako opatření v území
proti suchu a pro pozitivní ovlivnění mikroklima, ale i využití energie, resp. živin v kalech. Kaly z DČOV
lze kompostovat a dále využít v rámci pozemků vlastníka nemovitosti, popř. je nutno zajistit jejich likvidaci
vývozem na větší čistírnu odpadních vod, např. ČOV Český Brod.
Kontrola funkce provozu jednotlivých DČOV bude zajištěna pomocí GSM modulů i v rámci pravidelných
rozborů předčištěných odpadních vod ve výustích stávající dešťové/jednotné kanalizace.
Lze předpokládat, že i v případě navrhovaného decentrálního systému odvádění a čištění odpadních vod, ale
to i v případě centrálního systému, dojde k překročení doporučené sociálně únosné ceny vody ve výši 2 %
průměrných čistých příjmů domácností. V porovnání se stávající cenou vývozu bezodtokých akumulačních
jímek, kdy náklady na vývoz dosahují ceny cca 250,- Kč s DPH/m3, však bude dosáhnuta výrazná úspora

jednotlivých domácností. Předpokládaná cena provozních nákladů na likvidaci odpadních vod navrhovaným
decentralizovaným systémem je orientačně stanovena na cca 45 Kč s DPH/m3. Při započítání nákladů na
obnovu DČOV a navrhovaného příslušenství je celková cena do cca 65 Kč s DPH/m3. Výše nákladů bude
vždy závislá na objemu odpadních vod, resp. počtu napojených obyvatel.
Bohužel i výše uváděné Výzvy č. 3/2016 SFŽP je finančně limitována, předpokládá se však vypsání dalších
výzev v průběhu dalších let. Proto lze předpokládat, že nebude možné vyřešit všechny nemovitosti v obci
Krupá najednou. Z těchto důvodů budou muset být vytipovány nemovitosti dle zájmu jejich vlastníků vč.
jednoznačných kritérií pro jejich následný výběr, např. dle počtu trvale nahlášených obyvatel apod.
Pozn. Dle podmínek Výzvy č. 3/2016 SFŽP by však šlo samostatně žádat o obec Krupá a samostatně o
místní část Syneč.
U nemovitostí, které jsou využívány k rekreaci nebo u objektů s malým počtem trvale bydlících obyvatel,
kde by realizace DČOV byla z investičních i provozních nákladů ekonomicky neudržitelná, se uvažuje i
nadále s akumulací odpadních vod v bezodtokové jímce s následným vývozem na ČOV Český Brod. V
případě vypsání příslušného dotačního titulu a zájmu vlastníků těchto nemovitostí se následně může
realizovat oddělený vnitřního systému kanalizace pro samostatný odvod „černých“ vod (vody z WC, popř.
kuchyní) do akumulační jímky a „šedých“ vod (vody ze sprch, van, umyvadel) do odpovídajícího
předčistícího zařízení s možností následného využití nebo napojení na stávající dešťovou/jednotnou
kanalizaci.
Nyní je na vlastnících jednotlivých nemovitostí v obci Krupá, zda bude zájem o navržený systém řešení
odpadních vod či má obec Krupá ponechat odpovědnost za řešení odpadních vod pouze na nich.
Podrobnosti k dané Výzvě č. 3/2016 NP ŽP i publikace SFŽP Možnosti finanční podpory hospodaření s
vodami v malých obcích z prostředků SFŽP (SFŽP, CzWA Service, s.r.o., 2016), které uvádí možnosti
řešení odpadních vod v malých obcích i u jednotlivých nemovitostí jsou uvedeny na:
http://www.mzp.cz/cz/vyzva_npzp_3_2016

