OBEC DOLOPLAZY
PSČ 783 56, tel.: 585 356 056, mobil: 602 335 411
e-mail: ou@doloplazy.cz

Sazby a platba stočného v obci Doloplazy za r. 2018
1. Obec Doloplazy je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace v obci Doloplazy.
2. Výše stočného za rok 2018 je stanovena na částku 51,35 Kč/m 3 s DPH. Stočné odpovídá
stanovené výši podle FEA (finančně ekonomická analýza), která je závazným dokumentem
pro jeho stanovení po celou dobu udržitelnosti projektu „Doloplazy – odkanalizování obce“.
3. Výše stočného je rozpočítána mezi jednotlivé odběratele podle směrných čísel roční spotřeby
vody dle vyhlášky č.120/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 428/2001 Sb., ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon 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. Při plné vybavenosti domácnosti
činí toto množství 35m3 /osoba/rok.
4. Ve všech domech, kde je jediným zdrojem voda měřená vodoměrem, účtuje se stočné podle
naměřené spotřeby vody na vodoměru.
5. V domech, kde je zdroj vody kombinovaný (voda z obecního vodovodu a z vlastního nebo
jiného zdroje), a stav vodoměru překračuje stanovené množství 35 m 3 na osobu a rok, účtuje
se stočné dle stavu vodoměru. Je-li odebrané množství vody dle vodoměru menší než
stanovené množství 35 m3, účtuje se stočné dle směrných čísel vyhlášky.
6. U občasně obývaných domů se účtuje stočné vztažené na počet pobývajících osob ve výši
60% základní sazby, tj. 21 m3 na osobu a rok.
7. Na domy napojené na obecní kanalizaci jen částečně – pouze odvod dešťových vod, se dle
§20 odst.6, z.č. 274/2001Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích, se povinnost platit stočné
nevztahuje.
8. Za platbu stočného zodpovídá majitel nemovitosti.
9. Majitel nemovitosti, která je pronajata k bydlení dalším osobám, dodá obci prohlášení o počtu
ubytovaných osob.
10. U nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizaci, nebude výběr stočného prováděn. Majitel
však musí doložit jakým způsobem likviduje odpadní vody ze své nemovitosti (doklad o
provozu domovní ČOV nebo vývozu odpadní jímky). Trativod bez povolení vodoprávního
úřadu je protizákonný – ust. § 8 odst. 1. písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění.
11. Poplatek za stočné mají povinnost uhradit všechny osoby s trvalým pobytem v dané nemovitosti, osoba trvale přihlášena k pobytu v nemovitosti, ale fyzicky mimo obec-nemovitost,
doloží doklad o zaplacení stočného v místě svého aktuálního pobytu.
12. Při změně trvalého pobytu a úmrtí v daném roce bude placena poměrná část od následujícího
měsíce po nahlášení změny.
13. Za osoby trvale přihlášené k pobytu v nemovitosti, ale dlouhodobě pobývající mimo trvalé
bydliště v zahraničí, podá majitel nemovitosti čestné prohlášení o této skutečnosti.
14. Od plateb stočného jsou dále osvobozeny děti narozené v příslušném roce.
15. V provozovnách, ve kterých lze spotřebu vody změřit a není jiný zdroj, se účtuje stočné podle
naměřené spotřeby vody na vodoměru.
16. Ve všech ostatních provozovnách, které jsou samostatnými objekty nebo dislokovány
v obytných domech a jejich spotřebu vody nelze změřit, účtuje se stočné dle směrných čísel.
V obytných domech se toto kriterium vztahuje pouze na zaměstnané cizí osoby, tj. osoby,
které nemají v obci Doloplazy trvalý pobyt.
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