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:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
To, co viselo ve vzduchu už nějakou dobu, nakonec
dozrálo a spadlo. Tak by se dala ve stručnosti popsat
situace s vypouštěním odpadních vod v naší obci. O tom,
že všechno není v pořádku, se vědělo. Ale hrozba pokut,
která reálně hrozí naší obci, uvedla věci do pohybu. Na
jejich konci by mělo být takové řešení, které zlepší
kvalitu prostředí, v němž žijeme a nezhorší ekonomickou
situaci obce ani jednotlivých domácností. Jedno je teď
jisté, jedna etapa nakládání se špinavou vodou

v Grymově nezadržitelně končí. Více se dozvíme od
pracovníků přerovského magistrátu, kteří přijedou na
besedu do obce dne 21. března 2012. Všechny občany
srdečně zveme.
Na tradici předvánočního posezení s občany chceme
navázat posezením před Velikonocemi. Zveme všechny,
kdo si chtějí příjemně posedět a popovídat se sousedy již
na tento pátek, 16. března 2012.

:: Kanalizace a likvidace odpadních vod ::
Předehra
S problémy se špatnou kvalitou vypouštěných vod se
naše obec potýká už řadu let. K tomu, aby mohla
z kanalizace vypouštět odpadní vody do Bečvy,
potřebuje obec povolení. Na základě vyjádření Povodí
Moravy, ho vydává odbor zemědělství Magistrátu města
Přerova. Obec je povinna pravidelně odebírat vzorky
vypouštěné vody, sledovat její kvalitu a podávat Povodí
Moravy i přerovskému magistrátu hlášení.
Když loni skončila platnost dosavadního povolení, obci
hrozila pokuta. Dlouhodobě totiž neplnila požadavky na
stupeň znečištění vypouštěných vod. Musela také
zaktualizovat kanalizační řád, který je základním
dokumentem stanovícím pravidla v této oblasti.
Bohužel ani zvýšené limity znečištění, které byly
v rámci jeho přípravy dohodnuty, nejsme schopni splnit.
Otázka zní – jak je to možné?
Jak to funguje?
Je to totiž záhada. Podle kanalizačního řádu z 55 trvale
obydlených domů v Grymově má 6 rodinnou čističku,
70 % ostatních domácností (cca 35 domů) předčišťuje
odpadní vodu v septiku a 30 % (zbylých cca 14 domů)
má jímku na vyvážení, čili žumpu.
Řádně udržované domovní čističky vypouštějí do
kanalizace vodu, která musí stanovené limity znečištění
s rezervou splňovat. Stejně tak voda předčištěná v řádně
udržovaném septiku nemůže být problém. A voda
z jímek? Ta přece nemá jak se do kanalizace dostat,
protože je odčerpaná fekálním vozem a odvezená
k likvidaci na některou z okolních větších čističek.
Všechno by mělo být v pořádku.
Fakta ale mluví jinak: ze čtyř odběrů, které obec v
loňském roce provedla, jen dva splňovaly stanovené
www.grymov.cz

limity. Nad obcí se kvůli nedodržování limitů teď vznáší
hrozba pokuty 50 000 Kč, kterou lze udělovat
opakovaně. Při rozpočtu, který není ani 1,5 milionu Kč,
je tato částka velmi citelná.
Jak je to možné?
Vraťme se ale k podstatě problému. Jak to, že
vypouštíme vodu, která je mnohem špinavější, než by
být měla? Z logiky věci přicházejí v úvahu tři možné
příčiny:
1. domovní čistírny řádně nefungují a voda, která
z nich odchází, není tak čistá, jak by měla být,
2. kaly ze septiků nekončí ve fekálním voze, ale
v kanalizaci
3. voda z žump nekončí ve fekálním voze, ale
v kanalizaci
Víc možností není. Tak jako jinde i tady platí, že kde
není žalobce není ani soudce. Jinými slovy dokud na
problém nikdo nepoukazoval, nebyl důvod ho řešit.
Jenomže doba se změnila. A jedno je jisté, něco se musí
změnit.
Co musíme udělat?
Především musí všichni začít plnit svoje povinnosti,
které mají dané ze zákona. Jaké to jsou?
Z ustanovení kanalizačního řádu plyne následující:
1. pod pokutou je zakázané vypouštění odpadních vod
do kanalizace, které by bylo v rozporu s podmínkami
stanovenými kanalizačním řádem, kromě jiného se
v žádném případě nesmí vypouštět do kanalizace
obsah žump a kaly ze septiků
2. do kanalizace nelze bez souhlasu obce vypouštět
odpadní vody dopravené odjinud
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3. nově smí obec na kanalizaci připojit jenom stavby a
zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody,
nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace
míru znečištění předepsanou kanalizačním řádem.
Pokud by míra znečištění byla vyšší, je majitel
povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace
předčišťovat
4. Kanalizační řád je výchozím podkladem pro
uzavírání smluv na odvádění odpadních vod
kanalizací mezi obcí a majiteli připojených
nemovitostí
Jaké budou další kroky?
Najít východisko z této situace nebude jednoduché ani
rychlé. Další kroky, které obec podnikne v nejbližších
týdnech jsou tyto:

1. Dne 21. 3. 2012 od 17,30 hodin proběhne v zasedací
místnosti veřejná diskuse se zástupcem odborem
zemědělství Magistrátu města Přerova, kde budou
objasněny všechny zákonné povinnosti a hrozící
sankce při jejich neplnění ať už ze strany obce nebo
jednotlivých občanů.
2. Se všemi vlastníky nemovitostí napojenými na
obecní kanalizaci uzavře obec v souladu
s kanalizačním řádem smlouvu o podmínkách
vypouštění odpadních vod. Její součástí bude
kromě jiného i výslovně stanovená povinnost řádně
likvidovat odpadní vody z jímek a kaly ze septiků.
3. Při placení stočného budou na obecním úřadě
kontrolovány doklady o způsobu likvidace
odpadních vod z jímek, kalů ze septiků a o provozu
domovních čistíren odpadních vod za předchozí rok.

:: Předvelikonoční posezení občanů :: Předvelikonoční posezení občanů ::
Za pár dní přijde první jarní den a Velikonoční svátky.
Den se prodlouží a o slovo se přihlásí práce na zahradě.
Než k tomu ale dojde, přijďte chvíli posedět se sousedy
a popovídat si. Po úspěšném předvánočním posezení
Vás obec Grymov zve v pátek 16. března 2012 od
17,00 hodin na „Předvelikonoční posezení“.

Starostka Magda Holá Vám poví, co nového přinesly
poslední týdny a měsíce v obci a ochotně zodpoví Vaše
dotazy. Těšit se můžete i na příspěvek grymovských
dětí. A protože se blíží jaro, můžete přinést na
ochutnání Váš oblíbený jarní moučník. Těšíme se na
Vaši účast.

:: Odběr zpráv z obecního webu :: Odběr zpráv z obecního webu ::
Obecní web www.grymov.cz slouží jako hlavní
prostředek pro předávání aktuálních informací. Pokud
máte zájem, abyste automaticky dostávali upozornění

na nové příspěvky do své mailové schránky, stačí
poslat e-mail na adresu grymov@seznam.cz a zařadíme
vás mezi odběratele zpráv.
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