PŘEDPIS PRO VÝBĚR STOČNÉHO
čl. III. bod 3 odstavec A)
platba bude provedena na základě druhého odečtu VaK
rozhodné období pro výběr stočného v r. 2013 je 1.1.2013 až 09/2013 respektive
druhý odečet VaK
stočné r. 2014 a následující roky bude od 09/předcházejícího roku (respektive druhý
odečet VaK) do posledního odečtu daného roku
účetní rok nutno počítat např. 10/2012 ÷10/2013
Majitel je nedohledatelný – prázdný dům je měřen V a K žádný odběr vody - nejsou
odváděny odpadní splaškové vody do veřejné kanalizace – výběr nebude prováděn
obecní nemovitosti pronajímané k bydlení popř. k jiné činnosti č.p. 53, č.p. 72 a č.p.
79 platby za stočné provádět součastně s rozúčtováním vodného dle podkladů VaK

čl. III. bod 3 odstavec B)
platba bude provedena na základě druhého odečtu VaK + odečet vlastního
měřeného zdroje – odečet provede pověřený pracovník OÚ
rozhodné období pro výběr stočného v r. 2013 je 1.1.2013 až 09/2013 respektive
druhý odečet VaK
stočné r. 2014 a následující roky bude od 09/předcházejícího roku (respektive druhý
odečet VaK) do posledního odečtu daného roku
čl. III. bod 3 odstavec C)
rozhodné období pro výběr stočného v r. 2013 je 1.1.2013 až 31.12.2013
stočné r. 2014 a následující roky bude od 01/01 až 31/12 aktuálního roku
v roce 2013 bude platba provedena současně s platbou dle odstavce A) a B) tj.
v době na základě druhého odečtu VaK
dítě narozené v daném roce - bude počítána jen poměrná část od následujícího
měsíce narození – do konce roku
při změně trvalého pobytu a úmrtí v daném roce bude poměrná část od následujícího
měsíce na základě vlastní žádosti vrácena ve výši základního poplatku bez DPH

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-prohlášení o zaplacení stočného v místě svého aktuálního pobytu
chalupáři platící dle „C“ platí minimálně za jednu osobu
osoba má trvalý pobyt v nemovitosti dle „C“, ale tvrdí, že se zdržuje v jiné nemovitosti
s platbou dle „A“ - majitel nemovitosti platící dle „C“ doloží prohlášení s podpisy
majitelů obou nemovitostí
obecně za platbu stočného zodpovídá majitel nemovitosti bez ohledu na to jestli
osoby jsou trvale přihlášené k pobytu nebo osoby v nájmu v uvedené nemovitosti
spolu „komunikují“ tzn. nelze při výběru dle odstavce C) aby jedna osoba zaplatila za
sebe s tím, že další platby si provedou ostatní obyvatelé ať jsou trvale přihlášeni
k pobytu anebo jsou v nájemním vztahu. Majitel nemovitosti s osobami v nájemním
vztahu dodá prohlášení o počtu ubytovaných osob.
prázdné neobydlené nemovitosti dle „C“
Nemovitost – nemá připojení VaK, nemá měřenou vlastní vodu a osoba hlášená k
trvalému pobytu v nemovitosti je mimo-nebydlí tam (nemocnice, ústavy, trvale
v cizině apod.) Majitel dodá čestné prohlášení, že z jeho nemovitosti nejsou
odváděny odpadní splaškové vody do veřejné kanalizace - výběr nebude prováděn
Majitel je nedohledatelný – prázdný dům dle „C“ - nejsou odváděny odpadní
splaškové vody do veřejné kanalizace – výběr nebude prováděn
Nemovitosti-občané přihlášeni dle čl. III. bod 3 odstavec C)
to je odběr vody z jiného, ale neměřeného zdroje a součastně i VaK.
V případě, že odečet VaK bude větší než součet množství vody vypočtené dle
směrného čísla na 1osobu v nemovitosti a tento rozdíl bude do +5m³ zůstává
v platnosti platba dle směrného čísla.
Při větším rozdílu se platí dle m³ VaK – viz.smlouva
Nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci - výběr stočného nebude prováděn,
majitel však musí doložit jakým způsobem likviduje odpadní vody ze své nemovitosti
(doklad o vývozu septiku). Trativod bez povolení vodoprávního úřadu je protizákonný
– ust. § 8 odst. 1. písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
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