OBEC TRŠICE
Opatření obecné povahy č. 1/2011
Stanovení úhrady
vodného a stočného na území obce Tršice

Ke dni účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, kterou se stanovuje úhrada vodného a
stočného ve dvousložkové formě, schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 102/8-11 opatření
obecné povahy, kterým se stanovuje výše a způsob úhrady vodného a stočného.

Čl. 1
Všeobecná ustanovení
Obec Tršice je majitelem a provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace.
K zajištění provozu, údržby a modernizace těchto zařízení vybírá obec úhradu za vodné a
stočné.
Čl. 2
Úhrada za vodné
1. Úhradu za vodné platí majitel(é) nebo uživatel(é) nemovitostí, které jsou napojeny na
obecní vodovod. Tyto nemovitosti musí být vybaveny ocejchovanými vodoměry, které
jsou majetkem obce a jsou také v její správě.
2. Majitel (uživatel) nemovitosti je povinen uzavřít písemnou smlouvu s provozovatelem
vodovodu o dodávce vody.
3. Dvousložková forma úhrady je tvořena:
a) pevnou složkou stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001
Sb., v platném znění, 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) v platném znění, v závislosti na velikosti vodoměru.
b) pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného stanovené podle platných
právních předpisů a množstvím odebrané vody.
4. Pevná složka v závislosti na velikosti vodoměru činí
Qn 1,5 - Qn 2,5:
200,- Kč/rok bez DPH, tj. 228,- Kč/rok vč. DPH
Qn 3,0 a více:
400,- Kč/rok bez DPH, tj. 456,-Kč/rok vč. DPH
5. Pohyblivá složka: 15,80 Kč/m3 bez DPH, tj. 18,- Kč/ m3 vč. DPH.

Čl. 3
Úhrada za stočné
1. Úhradu za stočné platí majitel(é) nebo uživatel(é) nemovitostí za odvádění vod do
veřejné kanalizace. Předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného
vodovodu, vypouští do veřejné kanalizace takové množství vody, které podle zjištění
na vodoměru nebo podle směrných čísel roční potřeby vody odebral z veřejného
vodovodu (s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů).
2. Směrná čísla roční potřeby vody jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva zemědělství
č. 428 z 16.11.2001 a jsou k nahlédnutí na OÚ Tršice.
3. Sazba stočného činí 11,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 13,- Kč/ m3 vč. DPH.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Vyúčtování se provádí 1x ročně.
2. Není-li stanoveno jinak, je odběratel povinen zaplatit úhradu vodného a stočného ve
stanovené dny, nejpozději do 15-ti dnů po obdržení platební složenky.
3. Nebude-li uvedená částka zaplacena do 15-ti dnů po stanoveném termínu nebo ve
správné výši, zvyšuje se nezaplacená částka o 10%.
4. Trvá-li prodlení odběratele s placením vodného déle než 60 dní po stanoveném
termínu, má dodavatel právo zastavit odběrateli dodávku vody 5 dnů po předchozím
písemném upozornění.
5. Případné vymáhání pohledávek a nedoplatků se řídí občanským zákonem.
6. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle
zvláštních předpisů.
7. Ostatní záležitosti zde neuvedené se řídí zákonem č. 274/2001 Sb. a prováděcí
vyhláškou č. 428/2001 Sb.
8. Tato Opatření obecné povahy nabývá účinnosti od 1.1.2012.
...................................
Mojmír Novotný
místostarosta v.r.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2011
Sejmuto z úřední desky dne:

..........................................
Leona Stejskalová
starostka v.r.

