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Obec Zbizuby 
 

IČ: 00236632 
 

   Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice 
_________________________________________________________________ 

 
 

P r a v i d l a   
 
 

příjmu odpadních vod k likvidaci na ČOV Zbizuby. 
 

Zastupitelstvo obce Zbizuby na svém 5. zasedání dne 19.9.2019 schválilo v souladu se 

zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů           

a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tato 

pravidla příjmu odpadních vod k likvidaci na ČOV Zbizuby: 

 

Obec Zbizuby umožňuje fyzickým i právnickým osobám z částí obce                                 

Zbizuby, Koblasko, Vranice, Nechyba, Vestec, Hroznice, Vlková a Makolusky                     

likvidaci odpadních vod ze septiků a žump na čistírně odpadních vod Zbizuby                      

za následujících podmínek. 
 

 

Doba příjmu 
 

Odpadní vody ze septiků a žump budou přijímány vždy po telefonické domluvě s obsluhou 

ČOV – panem Jaroslavem Kronusem na čísle 604 438 959 
 

 

Maximální objem odpadních vod 
 

Svozové odpadní vody budou na ČOV řízeně čerpány v množství 11 m3/den, tj. jeden 

fekální vůz denně.  
 

 

Poplatek za likvidaci odpadních vod 
 

Poplatek za likvidaci odpadních vod je tvořen poplatkem za vyčištění a manipulačním 

poplatkem. 
 

 

Poplatek za vyčištění a manipulační poplatek  
 

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které neplatí v obci Zbizuby stočné (nemají 

napojeny nemovitosti na veřejnou kanalizační síť) a všechny fyzické i právnické osoby 

z částí obce Koblasko, Vranice, Nechyba, Vestec, Hroznice, Vlková a Makolusky. 
 

 

Výše poplatků 
 

 poplatek za vyčištění odpadních vod je shodný s výší stočného schváleného 

zastupitelstvem obce pro dané období. 
 

 manipulační poplatek je stanoven na 0,- Kč. 
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Platba poplatků za likvidaci odpadních vod 
 

Obsluha ČOV potvrdí dovezené množství odpadních vod na obecní úřad. Poté bude 

vystaven účetní doklad. Platbu lze provést    
 

 na bankovní účet číslo 443563339/2010 vedený u Fio banky, a.s., 
 

 nebo v hotovosti do pokladny obecního úřadu ve Zbizubech  
 

pokladní hodiny - pondělí a středa: 7.30 - 11.30  a  12.30 - 16.30. 

 

 

Doprava odpadních vod na ČOV 
 

Obec Zbizuby nezajišťuje ani nezprostředkovává dopravu odpadních vod na ČOV.  

 

 

Kvalita odpadních vod 
 

Na ČOV mohou být přijímány pouze nezahuštěné splaškové vody z bezodtokových jímek, 

ne starší 3 měsíců. 
 

Na ČOV nebudou přijímány obsahy vyhnilých septiků.  
 

Dojde-li prokazatelně vlivem nevhodné kvality odpadních vod k havárii na ČOV budou 

náklady spojené s odstraňováním havárie včetně rozborů vod, převedeny na plátce jejich 

likvidace. 

 

Účinnost 

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 15.10.2019. 

 

 

 
 

............................................                                        ........................................... 

             Malý Petr                       Buriánková Helena 

místostarosta obce Zbizuby                                                                  starostka obce Zbizuby 

 

 

 

Na úřední desce obecního úřadu Zbizuby a na elektronické úřední desce obecního úřadu 

Zbizuby http://www.zbizuby.cz/   

 

 

vyvěšeno dne : ……………………..        sejmuto dne : ……………………….                     

     


