Smlouva č. 2…2020 o vypouštění přečištěných odpadních vod z domovní
čistírny odpadních vod, uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012, Zákon občanský zákoník
Obec Hlubočec, Hlubočec 95, 747 65 Hlubočec, IČO: 00635430
jako „vlastník a provozovatel kanalizační sítě jednotné kanalizace v obci Hlubočec“

a

……….
jako „stavebník domovní čistírny odpadních vod“ pro nemovitost:……………. v k.ú. Hlubočec

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, tuto:

Smlouvu o vypouštění přečištěných odpadních vod
z domovní čistírny odpadních vod.

Článek I.

Obec Hlubočec je vlastníkem a provozovatelem kanalizační sítě kanalizace pro veřejnou potřebu
v Hlubočci.

…………………. je vlastníkem pozemku parc. č. ………… v k. ú. Obce Hlubočec, na kterém bude
vybudovaná stavba „Domovní čistírna odpadních vod“ (dále jen „DČOV“).

Článek II.

Obec Hlubočec, jako vlastník a provozovatel kanalizační sítě kanalizace pro veřejnou potřebu
v Hlubočci, a ……………, jako stavebník čistírny odpadních vod, se dohodli, že stavebník………….
bude vypouštět přečištěné odpadní vody z DČOV umístěné na pozemku parc. č. ………..
v k.ú. ………….. do kanalizace pro veřejnou potřebu končící měřenou výustí v obci Hlubočec za těchto
podmínek:

1/ Limity vypouštění budou v souladu s platným kanalizačním řádem obce Hlubočec.
2/ Žadatel bude provádět kontrolu odpadních vod pro všechny stanovené ukazatele 1 x ročně, a to jako
prostý vzorek v rozsahu: BSK5, CHSK, NL,
Odběr nebude prováděn za neobvyklých situací jako například při silných deštích nebo povodních.
Protokol, s vyhovujícími hodnotami stanovených ukazatelů, bude předložen správci kanalizace –
Obci Hlubočec v prosté kopii do 30 dnů.
3/ Rozbory budou prováděny odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání (oprávněná
laboratoř). Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí pravidelně
ve svém Věstníku. Rozbory budou prováděny pro ukazatele BSK5 dle ČSN EN 1899-1 nebo ČSN
EN 1899-2 (75 7517), pro ukazatel NL dle ČSN EN 872 (75 7349), pro ukazatel CHSK Cr dle TNV
75 7520.
4/ V případě, že výsledky stanovených ukazatelů nebudou odpovídat stanoveným limitním hodnotám,
zajistí žadatel nápravu.
5/ Obec si vyhrazuje právo svým odborným pracovníkem provést vlastní namátkovou kontrolu DČOV,
případně provést odběr kontrolního vzorku akreditovanou laboratoři za účasti vlastníka.
Obec má právo náklady, spojené s kontrolním vzorkem s nevyhovujícími ukazateli, vymáhat na
vlastníku připojené nemovitostí.
6/ Odběrné místo pro odběr vypouštěných odpadních vod se stanovuje následovně: revizní šachta za
DČOV nebo na odtoku z DČOV (vybrat příslušnou variantu).
7/ Vlastník může provádět revizi DČOV oprávněnou osobou 1× za 2 roky. Tato revize nahrazuje
povinnost dle bodů 2) a 3) vzorkování kvality vypouštěných přečištěných vod. Protokol o revizi bude
předložen správci kanalizace – Obec Hlubočec v prosté kopii do 30 dnů.
8/ DČOV musí být provozována dle provozního řádu DČOV.

Článek III.

Obec Hlubočec, jako vlastník a provozovatel kanalizační sítě kanalizace pro veřejnou potřebu
v Hlubočci, souhlasí s vypouštěním přečištěných odpadních vod z DČOV pro nemovitost č.p. …….
v Hlubočci, za podmínek specifikovaných v článku II. této smlouvy.
………………, jako stavebník domovní čistírny odpadních vod, se zavazuje při vypouštění přečištěných
odpadních vod z DČOV pro nemovitost dodržet podmínky specifikované v čl. II. této smlouvy.

Článek IV.
Smlouva nabývá účinností dnem zprovozněním DČOV oprávněnou osobou a uzavírá se na dobu
neurčitou. Prostou kopii dokladu o zprovoznění předá stavebník Obci Hlubočec do 30 dnů od
zprovoznění.

Článek V.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení
a třetí bude předáno vodoprávnímu úřadu odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy jako
příloha žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení nebo k žádosti o souhlas s ohlášenou
stavbou, (vybrat příslušnou variantu).

V Hlubočci dne ………………..

Vlastník a provozovatel kanalizace:

Vlastník nemovitosti:

.....................................………….

……....................................

