Obec Nová Ves u Bakova

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s odpadními
vodami a jejich likvidací
Zastupitelstvo Obce Nová Ves u Bakova schválilo dne 15.8.2012 usnesením číslo 51/12 v souladu s
§ 10 písm. d/ a § 84 odst. 2 písm. I/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecních zřízeních/, v
souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, /dále jen zákon/, v souladu s § 38 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách v platném znění a v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.,
v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Účel a závaznost vyhlášky
1/ Účelem vyhlášky je stanovení podmínek pro nakládání s odpadními vodami z důvodu ochrany
životního prostředí a podzemních vod.
2/ Vyhláška je závazná pro majitele všech objektů nacházejících se v obci Nová Ves u Bakova
případně pro správce těchto objektů (t.j. fyzické a právnické osoby pověřené majitelem), v nichž
jsou produkovány odpadní vody.

Čl. II
Základní pojmy
1/ Ve smyslu § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách se za odpadní vodu považuje voda použitá v
rodinných domech, rekreačních objektech, provozech a zařízeních, která má změněnou jakost
(složení a teplotu) a může ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
2/ Stočným se rozumí úhrada za likvidaci odpadních vod provozovateli splaškové kanalizace v obci
Nová Ves u Bakova.

Čl. III
Nakládání s odpadními vodami
1/ Odpadní vody produkované fyzickými a právnickými osobami na území obce Nová Ves u
Bakova mohou být likvidovány pouze těmito způsoby:
a/ přímým odvedením do veřejné kanalizace kanalizační přípojkou ( přečerpání z jímek a septiků
do kanalizace je zakázáno až na výjimku schválených domovních přečerpacích stanic s kalovým
čerpadlem s akumulační nádrží do 500 l) dle kanalizačního řádu
b/ odvozem na čistírnu odpadních vod z nepropustných jímek a septiků oprávněnou osobou
c/ likvidací v domovních čistírnách odpadních vod s řádným povolením
2/ Volné vylévání – vsakování obsahu jímek a septiků na pozemky je zakázáno.
3/ Majitelé a správci objektů, které jsou napojeny na splaškovou kanalizaci, jsou povinni uzavřít
smlouvu s provozovatelem této kanalizace a na jejím základě platit stočné.

Čl. IV
Stanovení množství odpadních vod
1/ Množství odpadních vod se stanoví těmito způsoby:
a/ na základě odečtu řádně zaplombovaného vodoměru s cejchem dle zákona pro danou
nemovitost, tj. množství vody odebrané z veřejného vodovodu a vlastního zdroje
b/ pomocí směrných čísel dle přílohy č.12 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění, které
odpovídá vybavenosti objektu a počtu trvale přihlášených nebo žijících osob v něm

Čl.V
Kontrola způsobu likvidace odpadních vod
1/ Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v
platném znění mají právo provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod tyto orgány:
a/ obecní úřady
b/ obecní úřady obcí s rozšířenou působností
c/ krajské úřady
d/ ministerstvo
2/ Majitelé a správci objektů, které nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci, jsou na výzvu
příslušného orgánu povinni doložit doklady o zaplacení odvozu splaškových odpadních vod
oprávněnou osobou s uvedením jména majitele nebo správce objektu, čísla popisného nemovitosti,
data a množství odpadních vod v m3. Toto množství musí odpovídat čl. IV.

Čl. VI
Sankce
1/ Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat její zneškodnění tak,
aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu Odboru životního
prostředí – oddělení vodní hospodářství prokázat její zneškodnění v souladu se zákonem č.
254/2001 Sb., v platném znění.
2/ Fyzické osobě, která neprokáže, jak likviduje odpadní vody, může být uložena pokuta dle § 46
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
3/ Neprokáže -li podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, jak likviduje odpadní vody, může
jí obec uložit pokutu dle § 58 zákona č. 128/200 Sb., o obcích /obecních zřízeních/.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni jejího vyhlášení.
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