obecní úřad v klášteře Hradišti nad Jizerou
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou

či. 27 5 l 02 l 07 12018 lN a-1,
Vyřrzuj e: Jiří Navrátil
Telefon: 3267711,59

Veřejná vyhláška
Yýzva k napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci
Tato vyhláška čj. 275102107l2018/}[a-l,, bude vyvěšena po dobu patnácti dnů způsobem
v místě obvyklým. Poslední den lhůty se považuje za den doručení.

V roce 2017 byla dokončena výstavba veřejných částíkanalizačmch přípojek
napoj ení nemovito st í na kanalízaci.

a

je umožněno

Vzhledem ke splnění účeluvybudované kanalizace adodňení podmínek poskytnuté dotace na
stavbu kana|izace, vyzýváme majitele nemovitostí, které dosud nejsou na splaškovou
kanalizaci připojeny a u kteých je to technicky možné,aby provedli připojení nemovitostí na
vybudovanou kanalizaci ( v souladu se zněním § 3, odst. 8 zékona ě. 2741200l Sb., o
vodovodechakanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znéní).

V případě nepřipojení na veřejnou kanalizaci budou majiteló nepřipojených nemovitostí
vyzváni k doloženízpůsobu likvidace vzníkqicíchsplaškových vod.
Za dol<Lad o likvidaci splaškorných vod se povťuje doklad prokazující předání odpadních vod
osobě opráTměné zajišťovat likvidaci na povolene ČOV v odpovídajícímmnožství dle stavu
vodoměru, nebo podle počtu trvale přihlášených osob v nemovitosti (doklad o qývozu

domovních jímek, zaplacenáfakura za likvidaci, nebo doklad o rozhodnutí o povolení domovní
čistírnyodpadních vod).

Pokud nebude vlastník nemovitosti schopen prokánat způsob likvidace odpadních vod
z nemovitosti zákonem umožňujícímzpůsobem a v předepsaném 'množství(dle staw

vodoměru z veřejného vodovodu, nebo v množství36 m3 odpadních vod za jeden rok na jednu
trvale hlášenou osobu v nemovitosti v případě nepřipojení na veřejný vodovod přes vodoměr)
lze původci splaškových vod uložit sankci ze strany Českéinspekce životníhoprostředí nebo
příslušnéhovodoprámího úřadu.
Pro připojení dosud nepřipojených nemovitostí, u kterých je to technicky možné,stanovujeme
přiměřenou lhůtu pro připojení, to je do 30.9. 2018.
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Tato vyhláška byla zveřejněna ďne 2.7.2018, způsobem v místě obvyklým.
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Jiří Štěrba
zástupce staros,

