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Obecní úřad Plavsko 

Upozornění pro majitele bezodtokových jímek (žump) 

 
        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.  

       Jelikož v chatových lokalitách Čihadlo a U Turků není splašková kanalizace, mají majitelé 

nemovitostí 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. Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povolena a zkolaudována.  

 

• Od 1. 1. 2021 vznikla povinnost vlastníka rodinného domu, chalupy, chaty předložit 

doklad o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období posledních dvou let 

• Doklad se předkládá na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního 

prostředí (písemná výzva nebo kontrola na místě) 

• Kontroly mohou probíhat namátkově, na základě podnětu, stížnosti nebo při 

vodohospodářských haváriích u každého vlastníka, který nevypouští odpadní vody do 

veřejné kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních vod 

• Kontroly budou prvotně probíhat v lokalitách v blízkosti zdrojů podzemních vod, 

studní, vodárenských nádrží 

• Pokuty mohou být pro občany až do výše 20 000 kč 

 

Jímka musí být nepropustná a po naplnění vyvezena. Nesmí prosakovat, přetékat a obsahovat 

proražené otvory. 

 

Množství vyvezené odpadní vody musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody v domácnosti. 

 

Vyvezení jímky může pouze zajistit provozovatel městské čistírny odpadních vod nebo osoba 

oprávněná podle živnostenského zákona. Doklad o vyvezení odpadních vod je nutné uchovávat 

po domu min. 2 let. 

 

Náležitosti dokladu: vlastník nebo uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených 

odpadních vod, datum, osoba, která jímku vyvezla, ČOV, na které byly odpadní vody 

zneškodněny. 

 

Jiné zneškodňování odpadních vod, než výše uvedené není v souladu s vodním zákonem a 

podléhá sankcím.  

 

 

Zákony:  

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon o vodách 

 

Vyhlášky: 

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 

č.   48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2014 Sb. 
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