Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice Mladá Boleslav
pobočný spolek

V Mladé Boleslavi dne 11.5. 2021
Obec Bítouchov
Bítouchov 10
294 01 Bakov nad Jizerou
bitouchov_ou@seznam.cz
Magistrát města Mladá Boleslav
Odbor životního prostředí
Komenského náměstí 69
Mladá Boleslav
293 01
ČIŽP
Oddělení ochrany vod
Třída 1. máje 858/26
460 01 Liberec
2kndzy8
Podnět: Na vytékání odpadní vody v obci Bítouchov
Při monitoringu obojživelníků jsme v obci Bítouchov objevili na pozemku p.č. 105/7,
kterou vlastní obec Bítouchov, zapáchající vodní plochu plnou odpadní vody. Dle
místních do potoku, který teče napříč obcí, vypouští řada místních občanů odpadní
vodu ze své domácnosti, která se následně hromadí v této vodní ploše.
Co se týče možnosti vodoprávního úřadu povolit vypouštění odpadních vod do vod
podzemních, lze s ohledem na zákonné promítnutí veřejného zájmu na maximálně
možné ochraně podzemních vod jakožto přednostního zdroje pro zásobování pitnou
vodou hovořit o možnosti zcela výjimečné. Povolení přímého vypouštění odpadních
vod do podzemních vod vodní zákon v ustanovení § 38 odst. 4 výslovně zakazuje.
Řada okolních obcí řeší problémy s vytékáním odpadních vod do přírody stavbou
kanalizace.
Ze
sousedních
obcí
je
to
např.
obec
Hrdlořezy.
http://jizera.spravcestavby.cz/. Nešlo by se napojit na jejich kanalizační síť?

1

Žádáme vás o řešení tohoto problému a zjednání nápravy.

S pozdravem
Milada Vrbová
předsedkyně ZO ČSOP Klenice
Tel. : 326 728 487
Mobil : 605 000 577
E - mail : milada.vrbova@atlas.cz

Sídlo a korespondenční adresa: Zalužanská 1276, 293 01 Mladá Boleslav, datová schránka:
b8hbgwk

tel. 605 000 577 ı IČ: 71225307 ı č. účtu: 227715748//0300 ı http://www.csopklenice.cz/
e-mail : info@csopklenice.cz
pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka
49521
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