Pokyny pro uzavření Smlouvy o dodávce vody z veřejného
vodovodu a odvádění odpadních vod
Vážená paní, vážený pane,
předpokládáme v tuto chvíli, že většina z vás je již napojena na vodovod a
kanalizaci. V příloze Vám proto předkládáme vzorovou smlouvu o dodávce
vody a odvádění odpadních vod.
Na straně 1 je nutno vyplnit údaje o odběrateli a zaškrtnout, zda se smlouva
týká dodávky vody nebo pouze odvádění odpadních vod.
Na straně 2 je nutno vyplnit účel dodávky vody a odvádění odpadních vod, u
většiny z vás se bude jednat o „domácnost“.
Odběrné místo nemusí být Vaším bydlištěm, proto na stránce 2. v bodě 2.
vyplňte číslo popisné odběrného místa, v případě, že objekt číslo popisné
nemá, vyplňte parcelní číslo.
Dále je potřeba vyplnit umístění vodoměru (v šachtě, ve sklepě…..).
Stanovení spotřeby vody podle směrného ročního čísla spotřeby vody zákon
umožňuje pouze ve výjimečných případech a je nutno projednat
s provozovatelem.
Stanovení množství vypouštění odpadních vod je složitější. Pokud odebíráte
vodu z vodovodu a nevyužíváte vlastní vodní zdroj pro domácnost (vlastní
zdroj může být využíván pro zalévání zahrádky), bude množství odvádění
odpadních vod v rozsahu dodaného množství vody.
V případě, že využíváte pouze vlastní zdroj vody a nejste napojeni na veřejný
vodovod, je možné množství vypouštěných odpadních vod určit měřidlem ve
vlastnictví odběratele, případně podle směrných čísel roční spotřeby vody. Při
použití měřidla ve vlastnictví odběratele, je nutné si svým vlastním nákladem
nechat ověřit přesnost měřidla (každých 6 let). Směrné číslo je v současné
době stanoveno pro bydlení v rodinném domě se zahradou na 35 + 1 m³ na
osobu a rok. Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte s
přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Pokud nebude
doloženo jinak, bude uvažováno s využitím ½ roku.
V případě, že je část nemovitosti zásobena pitnou vodou z veřejného
vodovodu a současně je využívána voda z vlastního zdroje (např. pro
splachování záchodu), musí být množství odváděných odpadních vod
stanoveno součtem spotřeby pitné vody dodané z veřejného vodovodu a

množství vody dodané z vlastního vodního zdroje. V praxi toto znamená
součet údajů ze dvou vodoměrů nebo bude stočné stanoveno směrným
číslem. Tato kombinace se týká nejenom vodního zdroje, ale též při využití
dešťové vody v nemovitosti (např. pro splachování).
Úhrada za vypouštění srážkových vod do kanalizace se netýká nemovitostí
určených k trvalému bydlení a domácností.
Na straně 3. v bodě 5. není v současné době nutné vyplňovat limity množství
dodávané vody ani množství vypouštěné odpadní vody. Je však nutné vyplnit
kapacitu vodoměru. Ta je u běžných domovních odběrů 4,0 m³ za hodinu, u
větších 6,3 m³ za hodinu.
V bodě 6. nezapomeňte vyplnit počet připojených osob. Tento počet osob musí
odpovídat skutečnosti (počet osob, které se v nemovitosti zpravidla zdržují).
Nemusí být shodný s počtem trvale hlášených osob.
V odstavci II. Platební podmínky vyplňte četnost odečtů a konečného
vyúčtování. Standardně se bude provádět 2 x ročně.
Nezapomeňte označit, jakým způsobem chcete zasílat faktury. Dále na straně
4. uveďte, zda chcete platbu faktur provádět složenkou, převodem na účet
nebo v hotovosti.
V případě, že jste plátcem stočného za vypouštění srážkových vod, doplňte
informaci z KN pro ověření správnosti výpočtu.
Závěrem připomínáme, že rozvod vody z veřejného vodovodu NESMÍ být
žádným způsobem propojen s vlastním vodním zdrojem, a to ani přes ventil,
nebo zpětnou klapku!
Vyplněné a podepsané smlouvy doručte prosím na Obecní úřad do
20. 12. 2020. Smlouva bude zaevidována a 1 paré podepsané smlouvy
Vám bude vráceno zpět.
Pro rok 2021 je navržena v souladu s platnými cenovými předpisy výše
vodného 25,00 Kč/m³ a výše stočného 30,00 Kč/m³ bez DPH.
V případě dotazů se můžete obrátit na Obecní úřad Pocinovice.
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