Záznam zjednání

Dne 2. 11. 2018 se na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství na základě žádosti Ing. Františka Brdečky, starosty Obce
Chromeč, uskutečnilo jednání ve věci podnětu Ministerstva zemědělství, Odboru
dozoru a regulace vodárenství ze dne 1. 10. 2018 č. j. 52329/2018-MZE-15162
k prošetření
postupu
Obce
Chromeč
z hlediska
dodržování
zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů, konkrétně postupu při uzavírání smluv o odvádění odpadních vod
s odběrateli.
Přítomni:
Obec Chromeč KÚOK Čas jednání:

Ing. František Brdečka, starosta obce
p. Kamila Stejskalová, ekonomka obce
p. Vladimíra Kresáč Kubišová, vedoucí odd. VH
Mgr. Lucie Michalová, referent odd. VH
9:00-11:00 hod.

Starosta obce poskytl v úvodu jednání informace o stávajícím postupu obce jako
vlastníka a provozovatele obecní kanalizace při uzavírání smluv o odvádění
odpadních vod z nemovitostí podle § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích,
informace o fungování systému splaškové kanalizace v obcích Chromeč, Vyšehoří
a Postřelmůvek a ČOV v obci Chromeč, sdělil data o množství odebraných vod
z vodovodu v obci Chromeč a množství OV vypouštěných z ČOV Chromeč do vod
povrchových. Dále se vyjádřil k aktuálně řešenému podnětu p
V průběhu jednání poskytl KÚOK v rámci metodické pomoci informace k ustanovení
§ 19 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích - ke stanovování množství
odpadních vod vypouštěných do kanalizace z jednotlivých nemovitostí a postupu
při uzavírání smlouvy o odvádění odpadních vod s jednotlivými odběrateli
dle § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích. Seznámil zástupce obce se
zákonnými povinnostmi a možnostmi při stanovování množství odpadních vod
vypouštěných z nemovitostí do obecní kanalizace. Dále byla diskutována
problematika jednosložkového a dvousložkového stočného, zákonem daná pravidla
při uplatňování dvousložkové formy stočného a povinnosti vlastníka kanalizace
při uzavírání smluv s odběrateli (zejména § 36 zákona o vodovodech
a kanalizacích - ochrana odběratele).

Zapsala: Mgr. Lucie iV.ichalcva

