Ceník za užívání kanalizace v obci Dobrčice na rok 2019.
Zastupitelstvo obce Dobrčice schválilo na svém zasedání dne 14. 12. 2018 tento ceník.
Úplata za odvádění odpadních vod (dále jen stočné) je vybírána na základě ustanovení
§8 odst. 11 zákona 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, dále podle ustanovení § 27 vyhlášky č.428/2001 Sb., 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.
Čl. 1
Základní ustanovení
1.

Obec Dobrčice je vlastníkem jednotné kanalizace a tímto ceníkem stanoví cenu za její
využívání - dále jen „stočné“.
Čl. 2
Plátce

1.

Stočné platí:
a) fyzická osoba s trvalým pobytem v obci nebo cizinec s trvalým (popř. dočasným)
povolením pobytu v obci žijící v domácnosti, která je připojena na kanalizaci. Za
domácnost může být úplata provedena společným zástupcem, za rodinný nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data
narození osob, za které úplatu odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a tato stavba je
připojena na kanalizaci. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající částce za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1.

Plátce je povinen ohlásit Obci Dobrčice, každou změnu, která má vliv na výši stočného
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit vznikla, popřípadě doložit existenci
skutečností zakládajících osvobození od povinnosti.

2.

Plátce dle čl. 2 odst. 1b) tohoto ceníku je povinen ohlásit Obci Dobrčice zejm. příjmení,
jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo
stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena
evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna.

3.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je plátce povinen ohlásit Obci Dobrčice zánik své
povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
Čl. 4
Stanovení množství odváděné odpadní vody, cena stočného a splatnost

1.

Množství vypouštěných odpadních vod je počítáno na základě směrových čísel. Podle
vyhlášky č. 428/2001 Sb. provádějící zákon o vodách ve znění vyhlášky č. 120/2011 Sb.,
toto množství činí 36 m3 odpadních vod na obyvatele a rok, dle následujícího rozpisu:
-

35 m3 na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (tepl. voda na kohoutku) za
rok

-

na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu se zahradou (max. 3 byty - 3 rodiny) se
připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob
při aktivitách v zahradě apod.

2.

Cena stočného je stanovena na 9,72 Kč/m3, tzn., že po zaokrouhlení
-

pro plátce dle čl. 2 odst. 1a) tohoto ceníku stočné činí 350,- Kč za osobu a rok,

-

pro plátce dle čl. 2 odst. 1b) tohoto ceníku stočné činí 350,- Kč za rekreační objekt
a rok.

3.

Stočné je splatné jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

4.

Vznikne-li povinnost platit stočné po datu splatnosti uvedeném v odst. 3, je poplatek
splatný nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 5
Osvobození

1.

Od úhrady stočného jsou osvobozeni plátci podle čl. 2 odst. 1b), kteří jsou zároveň plátci
podle čl. 2 odst. 1a).

2.

Od úhrady jsou osvobozeni plátci podle čl. 2 odst. 1, kteří se v příslušném kalendářním
roce prokazatelně zdržují mimo území ČR nepřetržitou dobu delší jak 6 měsíců.

3.

Od úhrady jsou osvobozeny osoby s trvalým pobytem hlášeným v místě sídla ohlašovny,
tj. na adrese Dobrčice 4.
Čl. 6
Účinnost

1.

Tento ceník je platný od 1. 1. 2019.

Ing. Marek Ostrčil
starosta obce Dobrčice

