Nařízení obce Hvozdec č. 1/2017
Obec Hvozdec,Hvozdec 12, 267 62 Komárov, IČ: 002332293

Nařízení obce Hvozdec č.1/ 2017,
kterým se upravuje likvidace odpadních vod z akumulačních domovních
odpadních jímek

Zastupitelstvo obce Hvozdec se usneslo na svém zasedání dne 24.4. 2017, usnesením
č.3/2017, v souladu s ustanovením § 11, § 102, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 254//2001 Sb., o
vodách , ve znění pozdějších předpisů, (vodní zákon) vydat nařízení obce Hvozdec č. 1/2017

Článek 1
Předmět úpravy
Předmětem úpravy tohoto nařízení je likvidace odpadních vod z akumulačních domovních
jímek.

Článek 2
Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných stavbách a provozovnách určených
k podnikání, službám a spolkové činnosti. a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu).
Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb, pokud může ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.
Článek 3
a) Tímto nařízením se zakazuje vypouštění obsahu domovních akumulačních jímek
umístěných na soukromých pozemcích občanů a provozoven do všech stok dešťové
kanalizace v katastrálním území obce Hvozdec včetně osady Mrtník

b) Tímto nařízením se jako jediný možný způsob likvidace obsahu domovních akumulačních
jímek umístěných na soukromých pozemcích občanů a provozoven stanovuje pravidelné
vyvážení odvozovými firmami, které k této činnosti mají živnostenské oprávnění a likvidují
odpadní vody odvozem na čistírnu odpadních vod .

Článek 4
Závěrečná ustanovení
Občané a ostatní majitelé odpadních akumulačních jímek jsou povinni o provedení vývozu
odpadních vod uchovat doklad a předložit jej na požádání kontrolnímu orgánu obce. S tím,
kdo takto neučiní, bude zahájeno správní řízení Odborem výstavby a životního prostředí
Městskékho úřadu Hořovice ( orgánem přenesené působnosti státní správy a samosprávy).

Zdeněk Mottl, starosta obce

Ve Hvozdci dne 27.3. .2017

Datum vyvěšení: 27.3. 2017
Datum sejmutí: 24.4. 2017

Ing. Květa Křivánková, místostarostka

