Vyhláška Obce Nový Rychnov

O PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTÍ, DOMÁCNOSTÍ A OSTATNÍCH
OBJEKTŮ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD A VEŘEJNOU
KANALIZACI
_____________________________________________________________________________________________
Obecní zastupitelstvo v Novém Rychnově se podle § 36, odst. 1 písmena f) zákona č. 367/1990 Sb. “O obcích” ve
znění pozdějších předpisů, usneslo a schválilo na svém zasedání dne 8. Srpna 1996 tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje podmínky a povinnosti vlastníků domácností, nemovitostí a ostatních objektů pro jejich
připojení na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Novém Rychnově.
Čl.2
V termínu do 31. října 1996 se stanovuje vlastníkům domácností, nemovitostí a ostatních objektů v Novém Rychnově
povinnost zrušit funkci septiků, žump a jiných nádrží určených pro předčištění a akumulaci splaškových vod a tyto
nemovitosti napojit přímo na veřejnou kanalizaci, kde je již vybudována. Termín 30. června 1997 je platný pro připojení
ostatních nemovitostí a objektů.
Čl.3
Septik, žumpa nebo jiná nádrž určená pro předčištění a akumulaci splaškových vod bude před zrušením vyprázdněna,
popř. zasypána zeminou.
Čl.4
Trubní odtok pro přímé napojení bude proveden z materiálů, které odpovídají platné normě. Před vlastním provedením a
po zakrytí přímého napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci bude tato skutečnost projednána a po provedení
protokolárně stvrzena pověřenými členy obecního zastupitelstva a pracovníky Obecního úřadu v Novém Rychnově.
Čl.5
Splaškové vody z jídelen, restaurací, vývařoven, zpracoven a výroben masných produktů, kontaminované tukovými
částicemi musí být vypuštěny před výtokem do kanalizace přes funkční lapač tuků.

Čl.6
Na splaškovou kanalizaci nesmí být napojen žádný odtok močůvky a hnojůvky ze zemědělských objektů.
Chovatelé domácího hospodářského zvířectva a všechny zemědělské podniky a společnosti zabývající se chovem
dobytka a prasat jsou povinni zajistit odtok močůvky a hnojůvky do vodotěsných septiků, které nesmí mít žádný přívod do
kanalizace nebo vývod na povrch, aby nedocházelo k vyplavení močůvky a hnojůvky a tím k narušení celého čistícího
procesu v čistírně odpadních vod. Tyto vodotěsné septiky musí být pravidelně vyváženy. Případné úniky močůvky a
hnojůvky ze septiků budou kontrolovány odebíráním vzorků.
Čl.7
Odtok splaškových vod z domácností, nemovitostí a ostatních objektů, které nelze z technických důvodů napojit na
veřejnou kanalizaci, nebo které budou položeny mimo kanalizační síť, je možné řešit ve stejném časovém termínu, tedy
nejpozději do 31. října 1996 a to:
a) vybudováním přečerpacího systému do veřejné kanalizační stokové sítě
b) vybudováním malé domovní čistírny odpadních vod
c) vybudováním nepropustné žumpy na vyvážení.

Způsob bude individuálně řešen po dohodě s Obecním úřadem v Novém Rychnově a Stavebním
úřadem v Horní Cerekvi.
Čl.8
Provedení opatření uvedené v čl. 7/a,b,c, a provedení nové kanalizační přípojky s napojením na veřejnou kanalizaci
podléhá stavebnímu povolení. Provedení propojení stávajících septiků podléhá ohlášení dle stavebního zákona.
Čl.9
Termín určení ke zrušení septiků, žump nebo jiných nádrží pro předčištění vod, dle čl. 2 této vyhlášky byl stanoven
v souladu s termínem dokončení akce “ČOV a kanalizace Nový Rychnov”.
Čl.10
Porušení nebo nedodržení ustanovení této vyhlášky bude postiženo podle zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nebo dle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. srpna 1996.
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