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Šéf České inspekce životního prostředí Erik Geuss kroutí hlavou nad tím, že v Česku se
stále umožňuje skládkovat domovní odpad. V rozhovoru pro portál FAEI.cz také vybízí,
aby Češi byli méně lhostejní k tomu, kdo zajíždí s náklaďáky do lesů nebo zapadlých
dříve zemědělských areálů. A není-li vaše domácnost či chata napojena na kanalizaci,
vyvážíte, abyste neotravovali druhým třeba vodu ve studni?

A co domácnosti? Nejen v pohraničí, ale také i kolem Prahy, to je někdy děs…
To, co se hromadí u domů a v jejich okolí, má sociální souvislosti. Tam, kde je nepořádek, se
lidé snaží přijít ke koruně kdečím, třeba díly z vraků. Nehledí na to jako na odpad, ale věc k
opravě. Podstatné ovšem je, že se už v ČR plošně nekontaminují vody a vzduch podniky.
To, v čem žijeme, je ale opravdu o jednotlivých lidech. Třeba jsem neviděl, že by jeden
náš soused někdy vyvážel své výkaly, přitom kanalizaci nemá, ale blízko něho mají další
lidé studny. Je to normální?
Přes 85 procent domácností má u nás kanalizaci směřující do čističky, ale ti zbývající, to je
potíž. Stačilo by přitom důsledně vymáhat vodní zákon, a to vodoprávním úřadem. Měl by
chtít, aby lidi předkládali jednou za rok doklady o tom, kolikrát za rok si nechali jímku
vyvézt. Napoprvé by mohlo stačit, že domácnost předloží něco, třeba údaje o vývozu za
poslední rok. Potom ale už by se mělo postupovat striktně podle zákona.
Počet vývozů lze snadno spočítat podle kapacity jímky, velikosti domu a počtu lidí v
domácnosti. Když nedoloží, že jímku vyvezl, tak uložit pokutu. V zákoně je jasně zakotvena
povinnost, že každý, kdo shromažďuje odpadní vody v bezodtoké jímce, má povinnost na
vyžádání předložit doklady o vyvážení. Jenže obce s rozšířenou působností to nekontrolují,
nevymáhají.
Někteří lidé vymýšlejí nejrůznější finty, jen aby nemuseli zaplatit za vyvážení, udělají jímku
jen na oko, ale přitom schválně protéká. Znám třeba pána, který má dům v malebné vísce ve
Středních Čechách a nikdy nevyvážel, a to tam bydlí s celou rodinou. Vypouští to bezostyšně
druhým přes zahrady. Když byl upozorněn, aby to nedělal, tak na souseda udeřil, že mu zavaří
v práci.

