Směrnice obce Cetechovice č. 1/2020, kterou se stanovuje cena stočného.
Článek I
Základní ustanovení
Zastupitelstvo obce Cetechovice se na svém veřejném zasedání dne 11. 2. 2020 usnesením č. 8/2020/2 usneslo
vydat v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně
některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, Směrnici obce Cetechovice,
kterou se stanovuje cena stočného dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (
dále jen směrnice). Obci bylo vydáno rozhodnutí KUZL č.j. 24574/2017 „Povolení k provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu v obci Cetechovice“ .
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Článek II
Způsob likvidace odpadních vod
Obec má povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ( Kotojedky a Cetechovického
potoka) Rozhodnutím č. 187/2015 Městského úřadu Kroměříž, Odbor životního prostředí, č.j.:
MeUKM/077066/2015.
Obec Cetechovice je vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
Za odpadní vody , které lze do stávající veřejné kanalizace odvádět, jsou považovány vody splaškové,
jejíž kvalita odpovídá kanalizačnímu řádu obce Cetechovice. Kanalizační řád stanovuje nejvyšší přípustné
koncentrace znečištění a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které nesmějí být do
kanalizace vypouštěny.
V částech obce, kde není vybudovaná veřejná kanalizace, jsou vlastníci nemovitostí povinni likvidovat
odpadní vody (OV) dle zákona č. 254/2001 Sb. a dalších příslušných zákonů a vyhlášek, udržovat stávající
jímky v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich pravidelné vyvážení.
Článek III
Stočné a platby
Úhradu za odvedení odpadních vod do místní kanalizace, do Kotojedky a Cetechovického potoka, platí
vlastníci nemovitostí nebo uživatelé domů, bytů, drobných provozoven a soukromí podnikatelé na
základě Smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené s obcí Cetechovice, jako vlastníkem a
provozovatelem kanalizace a správcem uživatelského poplatku. Stočné je cenou za službu spojenou
s odváděním odpadních vod.
Výběr stočného zajišťuje Obecní úřad Cetechovice.
Platby za stočné budou prováděny nejpozději do 31. 1. následujícího roku.
Mohou být prováděny:
a) Bezhotovostním převodem na účet dodavatele, variabilním symbolem je číslo popisné + 2321,
například: čp. 128 bude mít variabilní symbol 1282321;
b) Hotově v podatelně na obecním úřadě v Cetechovicích, čp. 45;
c) Právnickým osobám, OSVČ, které používají nemovitost ke svému podnikání, bude vystavena faktura
s uvedenou splatností.
Článek IV
Osvobození od poplatku za stočné
Od poplatku za stočné jsou osvobozeny:
a) Osoby, které pobývají dlouhodobě ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, studenti
atp. a doloží potvrzení, doklad nebo čestné prohlášení, platí stočné poměrným výpočtem.
Ke změnám, tj. změnám úmrtí, přistěhování, odstěhování v období toho kterého roku nebude
přihlíženo.
b) Děti do 1 roku včetně příslušného kalendářního roku, ve kterém tohoto věku dosáhly.
c) Senioři nad 80 let.
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Článek V
Stanovení ceny za poskytnutou službu
Odběratel bude hradit stočné dodavateli na základě směrných čísel roční potřeby vody dle vyhlášky
č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, v platném znění.
Nejpozději do konce září příslušného roku obec provede výpočet ( kalkulaci) stočného a zveřejní na
stránkách obce : www.cetechovice.cz. Při výpočtu ceny stočného se vychází z obecně závazných
platných předpisů. Výpočet ( kalkulace) bude zveřejněna na úřední desce a na stránkách obce
www.cetechovice.cz .
Na pravidelném zasedání ( první úterý v měsíci prosinci ) příslušného roku zastupitelstvo stanoví cenu
stočného za 1m3 pro následující kalendářní rok. Informace bude zveřejněna na úřední desce a na
webových stránkách obce.
Stočné bude použito na provozní náklady kanalizace a tvorbu povinné rezervy na opravy a údržbu
součástí kanalizace dle Zákona.
Článek VI
Kontrola způsobu likvidace odpadních vod
V souladu s § 25 zákona č. 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně
některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů v platném znění, má právo provádět kontrolu způsobu
likvidace odpadních vod Obecní úřad Cetechovice.
Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu příslušného orgánu
povinni doložit doklady o likvidaci OV v souladu s legislativou ( například odvoz OV z bezodtokových
jímek a jejich likvidace v zařízeních k tomu určených – ČOV, u DČOV rozbory vypouštěných odpadních
vod, atd.)

Článek VII
Závěrečná ustanovení
1) Při porušení této Směrnice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprava,
bude dále postupováno dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění a zákona č. 250/2016 Sb.,
zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce obce Cetechovice.

V Cetechovicích dne 11.2.2020

-------------------------------------------Jan Chromec, místostarosta v.r.

Vyvěšeno: 12.2.2020
Sejmuto:

------------------------------------------Věra Pleslová, starostka v.r.

