MĚSTYS CHOLTICE - STOČNÉ A JEHO VÝBĚR V ROCE 2014
Změna v zákoně č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, platná od 1. 1. 2014 vyvolává změnu
ve výběru stočného v Cholticích. Zastupitelstvo zrušilo na lednovém zasedání Pravidla pro úhradu
stočného v městysi Choltice ke dni 31. 12. 2013, tj. pravidla, podle kterých se při výběru stočného
postupovalo v minulých letech. Od 1. 1. 2014 se bude postupovat takto:
- všichni vlastníci nemovitostí připojených na obecní kanalizaci (odběratelé) uzavřou s městysem
Choltice (dodavatel) novou Smlouvu o odvádění odpadních vod. V této smlouvě se určí způsob
zjišťování množství odpadních vod. Vzhledem k tomu, že v Cholticích není množství vypouštěných
odpadních vod měřeno, bude množství určeno dvěma způsoby.
Obě varianty platí jak pro byty a rodinné domy, tak pro rekreační objekty a provozovny. Jediný rozdíl
je v tom, zda-li má odběratel možnost odebírat vodu jen z vodovodu nebo i ze studny (či jiného
zdroje).
1. varianta: odběratel odebírá vodu pouze z vodovodu a množství vody je měřeno vodoměrem
VAKu (nemá studnu ani jiný zdroj vody).
Stočné bude fakturováno ve skutečné výši spotřebované vody. Údaje z vodoměru si zjistí městys u
VAKu. Faktura za celý rok bude odběrateli vystavena do 15. 1. následujícího roku.
2. varianta: odběratel odebírá vodu z vodovodu, ale má také možnost odběru z jiných zdrojů, např.
ze studny.
Výše stočného se určí na základě směrného čísla roční spotřeby nebo se k naměřenému odběru
z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.
Směrné číslo je u bytového fondu 35 m3 na osobu a rok. Odběratel ve smlouvě nahlásí počet osob a
uhradí stočné za všechny osoby.
Paušální stočné je možné hradit ve dvou splátkách a to k 31. 3. a k 30. 6. téhož roku. Tento způsob
bude využívat většina občanů Choltic.
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Byty v DPS a DCHB - stočné bude určeno podle vodoměru dle skutečně odebraného množství
vody. Vyúčtování bude provedeno městysem v rámci ročního vyúčtování záloh.
Byty v ostatních bytových domech – kde není studna, bude množství odpadní vody zjištěno
z vodoměru a fakturováno vlastníkovi domu (SBD, SVJ, příp. další). Rozpis na jednotlivé vlastníky
bytu provede správce domu.
Byty v ostatních bytových domech – kde je odběr vody z vodovodu i možnost odběru vody ze
studny, bude množství odpadní vody vypočteno pomocí směrného čísla 35 m3 na osobu a rok a
z počtu osob trvale připojených na kanalizaci. Fakturováno bude vlastníkovi domu (SBD, SVJ, příp.
další). Rozpis na jednotlivé vlastníky bytu provede správce domu.
Rodinné domy – odběr vody pouze z vodovodu, množství odpadní vody bude zjištěno
z vodoměru a fakturováno do 15.1. násl. roku.
Rodinné domy – odběr vody z vodovodu i možnost odběru vody ze studny, množství odpadní
vody bude vypočteno pomocí směrného čísla 35 m3 na osobu a rok a z počtu osob trvale
připojených na kanalizaci. Stočné hradí odběratel za všechny osoby do 31. 3. nebo ve dvou
splátkách do 30. 6. téhož roku.
Provozovny - odběr vody pouze z vodovodu, množství odpadní vody bude zjištěno z vodoměru a
fakturováno do 15. 1. násl. roku.
Provozovny - odběr vody z vodovodu i možnost odběru vody ze studny, množství odpadní vody
bude vypočteno pomocí směrného čísla.
Chaty a chalupy – na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se množství odpadních vod
vypočte ze směrného čísla s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána.
Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy.

Směrná čísla jsou určena vyhláškou č. 428/2001 Sb.
Městys Choltice

