Obec Starovice, Starovice 180, 69301, IČ: 0083584

Podmínky pro vyřízení žádosti o snížení stočného podle § 19 zákona č. 274/2001 Sb.
Umožnění snížení fakturace stočného podle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. § 19
odst. 7 v případě, že odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do
kanalizace (zalívání zahrady, napouštění bazénu, apod.) a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3
za rok. Podle zákona se množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace v tomto případě zjišťuje
buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a
ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.
Pro účely možnosti snížení fakturovaného stočného podle § 19 zákona č. 274/2001 sb. stanovila Obec
Starovice následující podmínky:
1. Odběratel musí prokázat, že část odebrané vody byla spotřebována bez vypouštění do kanalizace
Starovice.
2. Odběratel musí mít namontovaný podružný vodoměr, přes který bude napouštět vodu, kterou
nevypouští do kanalizace. Montáž vodoměru musí předem písemně oznámit na obecním úřadě
Starovice, který následně provede kontrolu montáže, stavu vodoměru a zajistí plombu vodoměru
proti neoprávněné manipulaci.
3. Odběratel v době provádění odečtů vodoměrů společností VAK Břeclav a.s., musí opsat stav
podružného vodoměru a podat písemnou žádost o snížení stočného a předat jej prokazatelně na
obecní úřad Starovice, nejpozději však do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování stočného z obce
Starovice. Dále musí umožnit na vyzvání pověřenému pracovníkovi obce provést kontrolu stavu
vodoměru.
4. Odebrané množství vody musí být vyšší než 30m3 na osobu a rok v domácnosti. (počítá se počet
přihlášených osob v domácnosti, případně je-li známo, že v domácnosti žijí další nepřihlášené
osoby, počítá se vyšší počet podle skutečnosti) a spotřeba vody, o kterou je žádáno musí být
vyšší než 30 m3. U ostatních objektů (sklepů, případně víkendových domů musí být spotřeba
vyšší, než určuje stanovené směrné číslo viz. příloha směrná čísla)
Příklad: ( 4 členná rodina, může žádat pouze v případě, že je její spotřeba za rok vyšší než 150m3,
4 x 30 m3 + 30m3, Odečet je proveden maximálně do výše směrných čísel, to znamená v tomto
případě, 4 členná rodina uhradí min. 120m3 i v případě, že žádá o vyšší odečet neodvedené vody
do ČOV)
5. Odběratel má uhrazeny veškeré závazky vůči obci Starovice.
V případě, že odběratel splní všechny výše uvedené podmínky, provede obec Starovice snížení stočného
a upraví vyúčtování, které následně zašle odběrateli.

Ve Starovicích dne 14.12.2012

Antonín Kadlec, starosta

