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Obecně závazná vyhláška obce Vážany nad Litavou
č. 2/2004,
o zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obci
Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou schválilo na svém 9/2004 mimořádném zasedání konaném
dne 28.1.2004 v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhláška):
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška se vztahuje k problematice provozování obecních vodohospodářských
zařízení v návaznosti na zajištění samostatné působnosti obce v oblasti zásobování vodou a
odvádění a čištění odpadních vod.
2. Účelem této vyhlášky je zajistit účast občanů a podnikatelských subjektů na dodávce pitné
vody a nezávadné likvidaci odpadních vod. Předpokladem k naplnění tohoto cíle je skutečnost,
že v obci je vybudován vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV).
3. Vyhláška současně stanovuje pravidla pro naklání s vodou z vodovodu a podmínky pro
nakládání s odpadními vodami.
4. Vyhláška dále upozorňuje vlastníky stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, že obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Kde to není
technicky možné vyhláška upozorňuje na povinnost spočívající v udržování řádného stavu a
provozu žump tak, aby nemohly být příčinou ohrožení nebo znečištění podzemních nebo
povrchových vod, znečištění okolí, obtěžování sousedů zápachem zvláště netěsností či
přeplněním žump. V případě neplnění těchto povinnosti budou pokutováni podle platných
předpisů.
Čl. 2.
Vodovod
1. Obec vybudovala vodovod pro zásobování obce vodou a umožní napojení všech
potencionálních odběratelů, je-li to technicky možné, a splní-li tito všechny podmínky dané
touto vyhláškou.
2. Odběr vody z vodovodu je možný po předchozím souhlasu obce a uzavření smlouvy na
základě stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.
3. Základná podmínkou pro odběr vody z obecního vodovodu je osazení vodoměru ve
vlastním vodovodním řádu.
4. V případě, že daná nemovitost nebude na obecní vodovod napojena přes vodoměr,
postupuje se dle § 27 odst. 1 a 2, a § 30 odst. 1 a 2, vyhlášky číslo 428/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 3.
Odpadní vody
1. Producenty odpadních vod v obci Vážany nad Litavou jsou dle této vyhlášky vlastníci
pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci.
2. Producentům odpadních vod se povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z
určeného místa na základě Dohody o poskytnutí příspěvku na provoz kanalizace a ČOV
uzavřené s obcí , jako vlastníkem kanalizace.
3. Kanalizace v obci není oddělená, ale jednotná pro dešťovou vodu a odpadní vodu. V
místech, kde protéká obcí Vážanský potok je tato kanalizace oddělená tzn. samostatně dešťová
kanalizace a odpadní kanalizace. Do této dešťové kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní
vody.
4. Na kanalizaci lze připojit pouze ty producenty odpadních vod, u nichž vznikají odpadní
vody a které současně nepřesahují míru přípustného znečištění stanovenou kanalizačním
řádem.
5. Vody splaškové, tj. z WC, koupelen, kuchyní, jakož i další odpadní vody některých
podnikatelských subjektů (tekuté domovní odpady), je třeba likvidovat nezávadným
způsobem, a to:
a) připojením subjektu na kanalizaci odpadních vod (kde to je technicky možné),
b) shromažďováním odpadních vod ve vodotěsné žumpě na vyvážení.
6. Provoz kanalizace a ČOV, tj. obsluha a udržování, kterými se zabezpečuje správná funkce
zařízení, je stanoven kanalizačním řádem, provozním řádem kanalizace a provozním řádem
ČOV.
7. Připojení na obecní kanalizaci je možné po předchozím souhlasu obce a uzavření dohody a
provedení kanalizační přípojky na základě stavebního povolení vydaného příslušným
stavebním úřadem.
8. Do kanalizace je zakázáno vypouštět nebezpečné odpady, jako jsou ředidla, oleje, barviva,
chemikálie, apod.
9. Odpadní vody z žump budou likvidovány v některé čistírně odpadních vod.
Čl. 4.
Závěrečné ustanovení
1. Náklady vynaložené obcí na zřízení odbočky z vodovodního a kanalizačního řádu za účelem
vybudování přípojky činí v průměru 1.500,- Kč na jednu přípojku.
2. Ceny vodného a stočného jsou stanoveny na základě ceníku. Cenu u vodného pro příslušný
rok stanovuje Vak Vyškov. Cenu stočného stanovuje a schvaluje Zastupitelstvo obce Vážany
nad Litavou. Odběratelé jsou povinni umožnit přístup pověřené osobě k vodoměru za účelem
provedení odečtu a kontroly funkčnosti vodoměrného zařízení.
3. Kontrolu dodržování ustanovené této vyhlášky provádějí orgány obce.
4. Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze uložit postih podle platných
předpisů.
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Čl. 5.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

v.r.
Ing. Jaroslav Řezáč
starosta obce

v.r.
Ing. Jiří Hložek
místostarosta obce

Vyvěšeno: 29.1. 2004
Sňato: 16.2. 2004
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