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Tento Javornický ob�asník je mimo�ádným vydáním 
k problematice odb�ru a vypoušt�ní vod. 
Protože dostáváme na obecní ú�ad spoustu dotaz�, 
pokusíme se ješt� jednou zabývat problematikou 
zákona �. 20/2004 Sb. (vodní zákon). 
 
K odb�ru vody ze studní: 
 
V Javorníku jsou tém�� všechny studn� postavené 
p�ed r. 1955 a u nich není pot�eba cokoliv d�lat. 
Vlastníci takto starých studní tedy nemusí podávat 
žádnou žádost. 
Pokud v obci má n�kdo studnu, kterou vybudoval 
v letech 1955-2001, ten bude muset podat žádost na 
M�Ú ve Svitavách. Na obecním ú�ad� v Javorníku 
pro takovéto vlastníky máme  vzor vypln�ní žádosti. 
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jednotlivce, 
vzor vypln�né žádosti neotiskujeme. 
A pokud je v obci n�kdo, kdo má povolení 
k vybudování studn� po 1. lednu 2002, toto povolení 
platí i nadále a žádat tedy také nemusí. 
 
K vypoušt�ní odpadních vod: 
 
V obci Javorník jsou následující p�íklady: 
 
1. Ob�ané, kte�í mají napojen sv�j d�m na 

kanalizaci, která vede do Svitav a platí 
sto�né (lokalita U Jelena) 

 
Tito ob�ané nemusí podávat žádnou žádost. 
 
2. Rodinné domky (RD), které mají domovní 

�isti�ku odpadních vod (dále �OV) nebo 
septik (dvoukomorový nebo t�íkomorový, 
p�íp. jednokomorový), který má p�epad 
do obecní deš�ové kanalizace (obecní 
vodote� – v�etn� rybní�ku a dále do 
vodote�e na Svitavy) 

 
Tito majitelé RD si podají žádost, kterou vyplní podle 
p�iloženého vzoru a dodají další p�ílohy podle 
seznamu, jež je sou�ástí ob�asníku. Než žádost 
p�edají na M�Ú Svitavy, nechají si na žádost potvrdit 
obecním ú�adem v Javorníku souhlas s napojením na 
obecní vodote�. 
 
3. RD, které mají septik �i �OV s trativodem 

na zahradu �i pole 
 
Tito majitelé RD si také podají žádost, kterou vyplní 
podle p�iloženého vzoru, ale po dohod� na M�Ú ve 
Svitavách budou pravd�podobn� pot�ebovat 
geologické posouzení. Bližší vysv�tlení podají 
pracovníci odboru životního prost�edí M�Ú Svitavy. 
 
4. RD, které mají jímku na vyvážení 
 
Uvedení majitelé nemusí podávat žádnou žádost. Ale 
je zde vážné upozorn�ní! Pokud majitel, který má 
jímku (žumpu), používá �erpadlo, aby jednou za �as 
vypustil obsah jímky do obecní vodote�e �i „n�kam“ 
na pozemek (zahradu nebo pole), koná tímto proti 

zákonu a hrozí mu pokuta do výše 50 tis. K�. Tito 
majitelé mají pouze dv� legální možnosti. Nechat si 
autorizovanou firmou (nap�. VHOS Moravská 
T�ebová) vyvážet jímku na �OV nebo p�ebudovat 
svoji jímku na domovní �OV �i septik a požádat o 
vypoušt�ní odpadních vod do obecní vodote�e, p�íp. 
trativodu. 
 
Poznámka: 
Prázdné formulá�e získáte na OÚ Javorník �i na M�Ú 
Svitavy, p�íp. na webových stránkách www.svitavy.cz.  
Vyjád�ení správce toku pro ty, kte�í mají �OV a 
septiky napojeny na obecní vodote�, zajiš�uje pro 
všechny žadatele OÚ Javorník spolu s M�Ú Svitavy. 
 

D�tský den se blíží  
 
Jak asi již v�tšina d�tí i dosp�lých ví z plakátk� 
po obci, uskute�ní se v sobotu 23. �ervna od 14 
hodin v areálu B�ezinka tradi�ní D�tský den. 
Jako obvykle je p�ipravena �ada sout�ží a her 
pro d�ti, ale také ukázka vystoupení hasi��. 
Možná bude i další p�ekvapení. D�ti op�t 
dostanou zdarma n�jaké pití�ko a ope�ený 
párek a ostatní si budou moci další ob�erstvení 
zakoupit. No a pokud bude dost hrá��, 
v podve�er se uskute�ní tak jako každý rok 
fotbalové utkání ženatých proti svobodným. 
 

Okénko dopisovatel� ... 
 
 
I v tomto monotematickém vydání otiskujeme výtah 
z dopisu �tená�e (za obsah vydavatel neru�í). 
 
�asto se aktuální �lánky dotýkají práce. A nebo 
výdobytk� z ní. Naše vesnice ut�šen� vzkvétá. Domy 
rostou jako pov�stné houby po dešti... 
Jsou však i jiné skute�nosti, kterými �lov�k žije. Dnes, 
na svátek Nejsv�t�jší Trojice, navštívilo bohoslužbu 
více jak 50 ob�an�. A k tomu ješt� asi polovina d�tí. 
Nap�. ve Skleném se zú�ast�uje pravideln� 
bohoslužeb necelých 20 v��ících. I když každou 
ned�li. To píši proto, že naše vesnice je v��ící. Mám 
v živé pam�ti rodnou vesnici Píse�né. Tam se 
scházeli v��ící ve Vítochov� vzdáleném asi 1 km. 
Neváhali jít p�šky za všelikého po�así. Tak je tomu 
dodnes, i když motorizovan�. U nás poznatek je 
nabíledni: Též noví spoluob�ané našli cestu do naší 
javornické kapli�ky. To jist� též utužuje sousedské 
vztahy. 
Jelikož na mé �lánky již n�kolikrát reagovali jistí 
�tená�i Ob�asníku negativn�, dovolím si nastolit i toto 
poznání... 
Ve�er telefonát ze sousední zem� oznamuje skon 
blízké osoby. Není v tom žádná nostalgie, ale 
p�ipomenutí, že jsou v�ci mezi nebem a zemí, které 
neovlivníme. 
Nerad bych navodil špatnou a tesklivou náladu a 
proto zd�raz�uji: V našich d�tech, vnucích, 
pravnucích roste naše budoucnost. Toho bu�me 
pam�tlivi. Jak rodi�e, tak d�ti! 

Josef Ju�ík 


