Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o
využívání spodních vod ze studní

Zastupitelstvo obce v Malé Štáhli se na svém zasedání konaném dne 11. ledna 2012
usneslo vydat dle § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb. , o obcích ( obecní zřízení )., tuto
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví podmínky využívání spodních vod ze studní.
Článek 1
Rozsah platnosti
Tato obecně závazná vyhláška obce se vztahuje na vlastníky obytných objektů, které
jsou připojeny na veřejnou kanalizaci a využívají pro potřeby domácností spodních vod
ze studní.
Článek 2
Podmínky odběru
1. Odběr vody, využívající jiného vodního zdroje než veřejný vodovod, musí mít každý
odběratel nahlásit obecního úřadu Malá Štáhle. Nahlásit musí i každou změnu, ke
které došlo (ukončení odběru, porušení uzávěru vodoměru, výměna vodoměru apod.)
2. Odběrné vody ze studny, lze využívat jen v tehdy, je-li takový odběr v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem a zákona č. 254/2001 Sb., zákonem o
vodách.
3. Na odběrných místech musí být technicky zajištěn oddělený rozvod vody ze studny od
rozvodu z veřejného vodovodu a zajištěna nemožnost jejich vzájemného propojení.
4. V odběrných místech vody ze studny bude na náklad odběratele osazen vodoměr,
zajištěný proti zneužití osobou určenou obecním úřadem. Vodoměr, jakož i jeho
provoz, musí odpovídat požadavkům obecně závazných předpisů, vztahující se na
vodoměry.
5. Osobě, určenou obecním úřadem, bude umožněn přístup k vodoměru a jeho odečet pro
výpočet stočného, v intervalech rovněž jím stanoveným.
Článek 2
Odběr vody z obecní studny.
1. Uživatelé, odebírající vodu z obecní studny, zodpovídají za údržbu studny a její
udržování v ČSN odpovídajícím stavu.
2. Voda se poskytuje bezúplatně.
3. Náklady na udržování studny hradí uživatelé, kteří studnu užívají.
4. Uživatelé zajišťují rozbory kvality vody, pokud jsou orgány dozoru a rozhodnutím
vodohospodářského orgánu požadovány.
5. Obec upozorňuje, že dle dříve prováděných analýz voda ve studni neodpovídá normě
pro pitnou vodu.

Článek 3
Ostatní ujednání
1. Při zjištění porušení této vyhlášky bude odběratel vyzván k odstranění nedostatku
a stanoven termín jeho odstranění. Při nesplnění opatření bude pro výpočet
stočného použito tabulkové spotřeby podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obci Malá Štáhle umožněno provedení neohlášené kontroly dodržení podmínek,
vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky obce

Článek 4
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce obce od 12.1. do 31.1.2012 a
nabývá účinnosti dnem 1.2.2012.

……………………………………..
Ing. Jiří Dvořák, místostarosta
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Ing. Miroslav Pospíšil, starosta

