Obecně závazná vyhláška Obce Ondřejov č. 2/1999
o nakládání s tekutým komunálním odpadem
Obecní zastupitelstvo obce Ondřejov se dne 16. 8. 1999 usneslo vydat podle ust. § 36, odst.1, písm.
f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, podle ust. § 16, odst. 1 tohoto zákona v souladu s ust. § 9
odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, zák.č. 138/1973 Sb. o vodách, zák. č. 130/74 Sb. o státní
správě ve vodním hospodářství a zák. č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, vše v platném znění, tuto
obecně závaznou vyhlášku o nakládáni s tekutým komunálním odpadem.
Čl. I
(1) Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s tekutým komunálním odpadem, který je zařazen
podle vyhlášky č. 337/1997Sb, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, do
skupiny 20 00 00 a to konkrétně s odpadem uvedeným pod kódem 20 03 04 - kal ze septiků nebo
žump, odpad z chemických toalet (dále jen tekutý odpad) ve správním území obce Ondřejov.
(2) Vyhláška je závazná pro všechny osoby, které mají ve správním území obce Ondřejov trvalé
nebo přechodné bydliště a pro další osoby a subjekty, které se na území obce zdržují nebo mají sídlo
či provozovnu.
(3) Vyhláška je tedy závazná přiměřeně i pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k
podnikání (podnikatele), které produkují tekutý odpad ve správním území obce Ondřejov.
Čl. II
(1) Za tekutý odpad se pro účely této vyhlášky považují především také tekuté odpady z domácností
a provozoven jímané (akumulované) v žumpách (jímkách), které mají svým složením charakter
splaškových odpadních vod a které je možno čistit v mechanicko-biologické čistírně odpadních vod.
(2) Tato vyhláška neřeší zneškodňování tekutých odpadů kategorie "N"- nebezpečný odpad (dle výše
cit. katalogu odpadů), jako např. ropné látky, rozpouštědla, chemické lázně a pod. Zneškodňování
takovýchto odpadů jsou povinni zajistit jejich původci podle příslušných ustanovení zákona o
odpadech a dalších předpisů podle něho vydaných.
Čl. III
Závazná vyhláška obce připomíná a konkretizuje zákazy znečišťování povrchových a podzemních
vod na správním území obce vypouštěním jakýchkoli tekutých odpadů do vod povrchových nebo
podzemních. Je zakázáno zejména vypouštění tekutých odpadů:
a) do dešťové kanalizace,
b) do vodoteče,
c) do podmoku (vsakováním) např. trativodem nebo přepadem ze žumpy,
d) na povrch jakýchkoliv pozemků v katastru správního území obce a to i vlastních. Výjimku tvoří
hnojení polí, kde lze použít močůvku (nikoliv tekutý komunální odpad z domácností) a to pouze za
předpokladu, že při hnojení budou dodržována ochranná pásma vodních zdrojů, zástavby apod.

Čl. IV
(1) Domácnosti a objekty do vzdálenosti 50 m od kanalizačního řádu, které lze připojit přímo na
kanalizaci vyúsťující do čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), mohou tak učinit (po vydání
stavebního povolení přípojky na veřejnou kanalizaci) nejpozději do 12 měsíců od vzniku možnosti
připojení. Přitom musí být (po kolaudaci přípojky) stávající žumpa vyřazena z činnosti. Likvidace
splaškových vod v ČOV je úplatná. Uvedená lhůta může být ke zdůvodněné žádosti prodloužena.
Naplnění této povinnosti bude řešeno jinými obecně závaznými právními normami.
(2) Podnikatelé, kteří podnikají v katastru obce a při jejichž činnosti vzniká tekutý odpad rovněž
uzavřou s obcí smlouvu o likvidaci tekutých odpadů. Další ustanovení bodu 1 tohoto článku zde platí
obdobně.
(3) Fyzické osoby a podnikatelé, kteří nejsou připojeni na kanalizaci vyúsťující do ČOV, jsou
povinni písemně doložit, v termínu do 30 dnů od obdržení písemné výzvy, jakým jiným zákonným
způsobem zneškodňují svůj tekutý odpad.
(4) Odvoz tekutých odpadů z jednotlivých objektů produkujících tekutý odpad a nenapojených na
ČOV, si zajišťují a realizují vlastníci objektů individuálně, podle potřeby v rámci zásad této
vyhlášky.
Čl. V
Porušení povinností při nakládání s tekutým odpadem podle této vyhlášky bude postihováno podle
obecně závazných právních předpisů.
Čl. VI
Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení s výjimkou bodu c), čl. III, který
nabývá účinnosti dnem splnění podmínek bodu 1, čl. IV této vyhlášky, nejpozději však dnem 31. 12.
2010.
Ing. Miloslava Sedláčková
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