OBEC VELKÁ POLOM

Pravidla obce Velká Polom pro zavedení stočného
Zastupitelstvo obce Velká Polom se na svém zasedání dne 21.09.2015 usnesením č. 91/6
usneslo vydat v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)
tato pravidla, kterými se v obci Velká Polom zavádí stočné (dále jen „pravidla“):
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Článek I.
Základní ustanovení
1. Obec je povinna se v této věci řídit zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
2. Tato pravidla se vztahují na stokovou síť jednotnou a oddílnou (kanalizační stoka pro
veřejnou potřebu – dále jen „veřejná kanalizace“) ve vlastnictví obce Velká Polom. Obec
Velká Polom (dále jen „obec“) je současně provozovatelem veřejné kanalizace.
3. Tato pravidla upravují způsob odvádění odpadních vod (dále „odpadní vody“) v obci
Velká Polom.
Článek II
Odpadní vody
Ve smyslu zákona o vodách (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se za
odpadní vodu považuje voda použitá v bytech, rodinných domech, v rekreačních objektech,
provozech a zařízeních (dále jen „nemovitost-nemovitosti“), která má změněnou jakost
(složení a teplotu) a může ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
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Článek III.
Povolený způsob odvádění odpadních vod
Obec má povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových „Rozhodnutím
č.1147/09/VH“ ze dne 17. července 2009 a „Rozhodnutím č. 574/14/VH“ ze dne 3.
července 2014 vydaných Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního
prostředí.
Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Velká Polom byl schválen
Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí, Rozhodnutím č.
418/15/VH vydaným dne 28. května 2015.
Vlastník a provozovatel veřejné kanalizace (Obec Velká Polom) respektuje stávající
napojení nemovitostí, staveb, příp. jiných provozů a zařízení na stávající veřejnou
kanalizaci ke dni 31.12.2015.
Napojení stávajících a nových nemovitostí na veřejnou kanalizaci je možné
prostřednictvím kanalizačních přípojek (kanalizační přípojka je samostatnou stavbou
tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k
zaústění do stokové sítě) odsouhlasených vlastníkem a provozovatelem; podmínkou
napojení je uzavření smluvního vztahu mezi obcí a vlastníkem nemovitosti, v případě více
vlastníků jejich společným zástupcem, (dále jen „odběratel“).
Obec může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých
vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci v
případech, kdy je to technicky možné.
Za odpadní vody, které lze do stávající veřejné kanalizace odvádět, jsou považovány vody
splaškové, dešťové, průmyslové a znečištěné dešťové vody, jejichž kvalita odpovídá
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schválenému Kanalizačnímu řádu obce Velká Polom. Kanalizační řád stanoví nejvyšší
přípustné koncentrace znečištění (limity) a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a
které nesmějí být do veřejné kanalizace vypouštěny.
7. Odběratel je povinen umožnit obci na základě její výzvy v nezbytném rozsahu přístup ke
kanalizační přípojce a/nebo zařízení vnitřního vodovodu a/nebo vnitřní kanalizace,
zejména za účelem zjišťování neoprávněného vypouštění odpadních vod, kontroly
provozování zařízení vnitřního vodovodu a/nebo vnitřní kanalizace, kontroly skutečností
rozhodných pro určení odborným výpočtem množství spotřebované dodané vody
nevypouštěné do kanalizace, kontroly existence a využívání jiných zdrojů vody, kontroly
skutečností rozhodných pro určení odborným výpočtem množství odvedené odpadní vody
pocházejících z jiných zdrojů vody a vypouštěné do kanalizace.
Neumožní-li odběratel přístup ke kanalizační přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu
a/nebo vnitřní kanalizaci ani po písemné výzvě doručené odběrateli, je obec oprávněna
v souladu s obecně právními předpisy přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod.
8. Majitelé nemovitostí nenapojených na veřejnou kanalizaci a majitelé nemovitostí v částech
obce, kde není vybudovaná veřejná kanalizace, jsou povinni udržovat stávající žumpy v
odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich pravidelné vyvážení. Žumpy, septiky a čistírny
odpadních vod musí odpovídat platným ČSN příp. jiným platným právním předpisům.
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Článek IV.
Povinností vlastníků nemovitostí
1. Majitelé nemovitostí mohou být připojeni na veřejnou kanalizaci:
a) stávajícím způsobem (dle čl. III. ust. 3. pravidel),
b) napojením novou kanalizační přípojkou přes septik nebo domovní čistírnu odpadních
vod,
c) napojením stávající nebo novou přípojkou dešťovými vodami tj. propojením střešního
svodu s lapačem nečistot a veřejnou kanalizací.
2. Majitelé nemovitostí napojených na veřejnou kanalizaci jsou povinni hradit stanovenou
cenu za odvádění odpadních vod – dále jen „stočné“.
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Článek V.
Stočné
Stočné za odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace hradí majitelé nebo uživatelé
bytů, rodinných domů, rekreačních staveb, fyzické podnikající osoby a právnické osoby
(nemovitost, která je předmětem podnikání) /dále jen „odběratelé/, jsou-li tyto napojeny na
veřejnou kanalizaci, na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené s obcí.
Návrh smlouvy o odvádění odpadních vod schvaluje zastupitelstvo obce.
Výši stočného na 1 m3 na kalendářní rok stanovuje zastupitelstvo obce usnesením na
základě celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro
vodné a stočné a obecně závazných platných cenových předpisů. Stočné je stanoveno bez
platné sazby daně z přidané hodnoty.
Stočné a jakákoliv jeho změna jsou zveřejněny nejpozději do třiceti dnů od jejich
schválení, a to na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup.
Stočné tvoří příjmovou část fondu pro obnovu vodohospodářského majetku.
Evidenci, správu a výběr stočného zajišťuje Obecní úřad Velká Polom (dále jen
„správce“).
Stočné je hrazeno zpravidla čtyřikrát ročně, a to na základě daňového dokladu-faktury
vystavené obcí odběrateli. Daňový doklad-faktura je splatná do 15. dne ode dne vystavení
daňového dokladu-faktury na účet vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 1074188200247/0100. Variabilní symbol je stanoven číslem daňového dokladu faktury.
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8. Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel,
který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které
odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční spotřeby vody dle zákona (§ 19
odst. 5).
9. V případech vlastního zdroje pitné vody (studna) se množství odpadních vod stanovuje
podle směrných čísel.
Článek VI.
Osvobození od stočného
1. Od stočného je osvobozena obec.
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Článek VII.
Způsob výpočtu ceny stočného v nemovitostech,
ve kterých jsou hlášeny osoby k trvalému pobytu
Za osobu se považuje fyzická osoba:
1) která má v obci trvalý pobyt,
2) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České publiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než devadesát dnů.
Pro stanovení celkové ceny stočného se vychází ze skutečné hodnoty spotřeby pitné vody
odečtené na vodoměru příslušejícímu odběrnému místu. Skutečné množství dodané pitné
vody zjišťuje obec na základě písemného souhlasu odběratele od provozovatele vodovodu
pro veřejnou potřebu, kterým je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, 28. října 169, 709 45, IČ 45193665. Celková cena stočného se stanovuje tak, že je
zjištěné množství spotřeby vody vynásobeno cenou stočného za 1 m3/kalendářní rok.
Na základě uděleného písemného souhlasu odběratele je obec oprávněna provádět
kontrolní odečty na vodoměru odběratele.
Budou-li údaje zjištěné obcí od provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu obsahovat
údaje za období, které obsahuje časové úseky na přelomu kalendářního roku, bude stočné
účtováno poměrem jednotlivých časových úseků, a to v případě, že částka za stočné bude
v jednotlivých časových úsecích odlišná.
Ustanovení čl. VII. odst. 3. se použije poprvé pro čtvrtletí následujícím po čtvrtletí, ve
kterém byly obci poskytnuty údaje provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.
Pokud odběratel neudělí obci písemný souhlas ke zjištění skutečného množství dodané
pitné vody od provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, bude množství odpadní vody
určeno podle směrných čísel roční spotřeby vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Směrné číslo spotřeby vody je stanoveno v příloze č. 12 Vyhlášky MZ ČR č. 428/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů – položka I. Bytový fond.
Pro stanovení počtu osob v nemovitosti je rozhodný výstup z Registru obyvatel (dále jen
„ROB“), který je podkladem pro výpočet stočného. Ke změnám v počtu osob v
nemovitosti, za které je stočné placeno (narození, úmrtí, stěhování) se přihlíží. Změna
v počtu osob v nemovitosti bude zohledněna v následujícím čtvrtletí po výstupu z ROB.
Výpočet na nemovitost:
Stočné na nemovitost, ve které jsou hlášeny osoby k trvalému pobytu, a není udělen
odběratelem písemný souhlas
Stočné na nemovitost =
zjištěný počet osob v nemovitosti x směrné číslo roční spotřeby vody x cena v Kč za 1 m3/
kalendářní rok zjištěná z celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
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cenových předpisů pro vodné a stočné (příp. jiná* cena v Kč na 1 m3/kalendářní rok
schválená zastupitelstvem obce)
*Pozn. jiná cena je cena schválená zastupitelstvem obce na příslušný kalendářní rok, její cena se oproti ceně
zjištěné může lišit.
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Článek VIII.
Způsob výpočtu ceny stočného v nemovitostech,
ve kterých nejsou hlášeny osoby k trvalému pobytu
Pro stanovení celkové ceny stočného se vychází ze skutečné hodnoty spotřeby pitné vody
odečtené na vodoměru příslušejícímu odběrnému místu. Skutečné množství dodané pitné
vody zjišťuje obec na základě písemného souhlasu odběratele od provozovatele vodovodu
pro veřejnou potřebu, kterým je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, 28. října 169, 709 45, IČ 45193665. Celková cena stočného se stanovuje tak, že je
zjištěné množství spotřeby vody z faktury vynásobeno cenou stočného za 1 m 3/kalendářní
rok. V případě jakékoliv změny, která má vliv na výpočet celkové ceny stočného, je
odběratel, s nímž je uzavřena smlouva na odvádění odpadních vod, povinen nejpozději do
30. 6. roku, na který je stočné placeno, tuto změnu nahlásit písemně správci.
Na základě uděleného písemného souhlasu odběratele je obec oprávněna provádět
kontrolní odečty na vodoměru odběratele.
Budou-li údaje zjištěné obcí od provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu obsahovat
údaje za období, které obsahuje časové úseky na přelomu kalendářního roku, bude stočné
účtováno poměrem jednotlivých časových úseků, a to v případě, že částka za stočné bude
v jednotlivých časových úsecích odlišná.
Ustanovení čl. VII. odst. 3. těchto pravidel se použije poprvé pro čtvrtletí následujícím po
čtvrtletí, ve kterém byly obci poskytnuty údaje provozovatelem vodovodu pro veřejnou
potřebu.
Pokud odběratel neudělí obci písemný souhlas ke zjištění skutečného množství dodané
pitné vody od provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, bude množství odpadní vody
určeno podle směrných čísel roční spotřeby vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Směrné číslo spotřeby vody je stanoveno v příloze č. 12 Vyhlášky MZ ČR č. 428/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů – položka I. Bytový fond.
Počet osob je stanoven 1 osoba.
Výpočet na nemovitost:
Stočné na nemovitost, ve které nejsou hlášeny osoby k trvalému pobytu, a není udělen
odběratelem písemný souhlas
Stočné na nemovitost =
1 x směrné číslo roční spotřeby vody x cena v Kč za 1 m3/ kalendářní rok zjištěná z
celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a
stočné (příp. jiná* cena v Kč na 1 m3/kalendářní rok schválená zastupitelstvem obce)
*Pozn. jiná cena je cena schválená zastupitelstvem obce na příslušný kalendářní rok, její cena se oproti ceně
zjištěné může lišit.

Článek IX.
Způsob výpočtu ceny stočného v nemovitostech, které slouží zcela nebo částečně
k podnikání
1. Pro stanovení celkové ceny stočného se vychází ze skutečné hodnoty spotřeby pitné vody
odečtené na vodoměru příslušejícímu odběrnému místu. Skutečné množství dodané pitné
vody zjišťuje obec na základě písemného souhlasu odběratele od provozovatele vodovodu
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pro veřejnou potřebu, kterým je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, 28. října 169, 709 45, IČ 45193665. Celková cena stočného se stanovuje tak, že je
zjištěné množství spotřeby vody z faktury vynásobeno cenou stočného za 1 m 3/kalendářní
rok. V případě jakékoliv změny, která má vliv na výpočet celkové ceny stočného, je
odběratel, s nímž je uzavřena smlouva na odvádění odpadních vod, povinen nejpozději do
30. 6. roku, na který je stočné placeno, tuto změnu nahlásit písemně správci.
Na základě uděleného písemného souhlasu odběratele je obec oprávněna provádět
kontrolní odečty na vodoměru odběratele.
Budou-li údaje zjištěné obcí od provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu obsahovat
údaje za období, které obsahuje časové úseky na přelomu kalendářního roku, bude stočné
účtováno poměrem jednotlivých časových úseků, a to v případě, že částka za stočné bude
v jednotlivých časových úsecích odlišná.
Ustanovení čl. VII. odst. 3. těchto pravidel se použije poprvé pro čtvrtletí následujícím po
čtvrtletí, ve kterém byly obci poskytnuty údaje provozovatelem vodovodu pro veřejnou
potřebu.
Pokud odběratel neudělí obci písemný souhlas ke zjištění skutečného množství dodané
pitné vody od provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, bude množství odpadní vody
určeno podle směrných čísel roční spotřeby vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Nelze-li zjistit skutečnou hodnotu dodané vody odečtem na vodoměru (např. provozovny
fyzických podnikajících osob v rodinných domech) a/nebo se uplatní ust. 5 čl. IX. těchto
pravidel, je odběratel povinen nahlásit obci při uzavírání smlouvy na odvádění odpadních
vod počet zaměstnanců provozovny.
Směrné číslo spotřeby vody je stanoveno v příloze č. 12 Vyhlášky MZ ČR č. 428/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů – položka III. – XI. (dle podnikatelských činností).
Výpočet na nemovitost:
Stočné na nemovitost, ve které nelze zjistit skutečnou hodnotu dodané vody odečtem na
vodoměru
Stočné na nemovitost, provozovnu =
počet zaměstnanců x směrné číslo roční spotřeby vody x cena v Kč za 1 m3/ kalendářní rok
zjištěná z celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro
vodné a stočné (příp. jiná cena v Kč na 1 m3/kalendářní rok schválená zastupitelstvem
obce)
*Pozn. jiná cena je cena schválená zastupitelstvem obce na příslušný kalendářní rok, její cena se oproti ceně
zjištěné může lišit.
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Článek X.
Kontrola odvádění odpadních vod
Kontrolu dodržování pravidel vykonává Obecní úřad Velká Polom.
Správní delikty vymezuje zákon.
Ochrana odběratele se řídí § 36 zákona.
Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu
příslušného orgánu státní správy povinni doložit:
a) protokol o vodotěsnosti žumpy nebo vodního díla,
b) doklady o četnosti a úhradě vývozu odpadních vod s identifikačních údajů
vztahujících se k nemovitosti a
c) prokázat vývoz takového množství odpadní vody, které odpovídá směrnému číslu
dle Vyhlášky 428/2001 Sb. nebo odebranému množství dodané pitné vody
odečtem z vodoměru.
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5. Nepravdivé, neúplné a zavádějící informace podané odběratelem obci jsou důvodem
k výpovědi smlouvy ze strany obce.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2016.

Ing. Ludmila Bubeníková v.r.
starostka obce
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Ing. Emil Chudoba v.r.
místostarosta obce

