Ceník za užívání kanalizace v obcích Kamenná a Rohle
v roce 2022
Valná hromada Svazku obcí BRADLO vydala dne 15.12.2021 usnesením č.26 tento
ceník

Čl.1 Základní ustanovení
1. Svazek je povinen se v této věci řídit zákonem č. 274/2001Sb., o vodovodech a
kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí výše uvedený zákon.
2. Tento ceník upravuje podmínky pro využívání kanalizace a čistírny odpadních vod (dále
jen „ČOV“) a cenu za využívání (dále jen „stočné“).

Čl. 2 Povolený způsob likvidace odpadních vod
1. Svazek obcí zajistil výstavbu ČOV, která umožňuje vyčištění všech splaškových vod.
Na tuto čističku je napojena veřejná kanalizace. Svazek obcí je provozovatelem a
vlastníkem kanalizace a ČOV.
2. Za odpadní vody, které lze do stávající veřejné kanalizace odvádět jsou považovány
vody splaškové, průmyslové, jejíž kvalita odpovídá kanalizačnímu řádu svazku.
3. V částech obcí, kde není vybudována kanalizace jsou majitelé nemovitostí povinni
udržovat stávající žumpy a septiky v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich pravidelné
vyvážení. V tomto případě musí septik odpovídat ČSN 730905.

Čl. 3 Plátce
Stočné platí:
a, fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, osoba trvale žijící. Za domácnost může být
úplata provedena společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem, tyto
osoby jsou povinny svazku oznámit jména a data narození osob, za které úplatu odvádějí.

b, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit společně a
nerozdílně, a to ve výši odpovídající částce za jednu fyzickou osobu.

Čl.4 Ohlašovací povinnost
1. Plátce je povinen ohlásit Svazku obcí BRADLO každou změnu, která má vliv na výši
stočného, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit vznikla, popřípadě
doložit existenci skutečností zakládajících osvobození od povinnosti hradit stočné.

Čl. 5 Doba plnění
1. DUZP je stanoven k poslednímu dni každého čtvrtletí. V případě jednorázové platby
v hotovosti nebo bankovním převodem je DUZP stanoven nejpozději k 30.11. daného
roku.

Čl. 6 Sazba stočného
Úhradu za odvedení odpadních vod kanalizací do ČOV platí majitelé nebo uživatelé domů,
firmy a soukromí podnikatelé na základě smlouvy uzavřené se Svazkem obcí BRADLO
jako provozovatelem kanalizace a ČOV. Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním
a čištěním odpadních vod.
1. Domácnosti
a, Odběratel služby na odvádění odpadních vod bude poplatek za stočné hradit paušálem
podle směrných čísel roční potřeby vody, dle přílohy č. 12 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.
b, V prosinci toho kterého roku valná hromada svazku schválí cenu stočného za 1 m³ na
následující kalendářní rok. Při výpočtu ceny stočného paušálem se vychází z obecně
závazných platných cenových předpisů, ze směrných čísel roční potřeby vody dle vyhlášky

č. 428/2001 Sb. Průměrná roční spotřeba vody dle směrných čísel je 36 m³. Na rok se
vychází z odhadnutých nákladů za rok 2020.
c, Dodavatel je povinen každou změnu stočného zveřejnit na úřední desce i v elektronické
podobě v obcích Kamenná a Rohle.
d, Stočné bude použito na provozní náklady kanalizace a ČOV a pro tvorbu rezervy na
případné opravy.
2. Firmy nebo podnikající fyzické osoby
a, Odběratel služby na odvádění odpadních vod bude poplatek za stočné hradit paušálně.
b, V prosinci toho kterého roku valná hromada svazku schválí cenu stočného za 1 m³ na
následující kalendářní rok.

Čl. 7 Osvobození
Od úhrady stočného jsou osvobozeny:
a, osoby, které jsou umístěné v zařízeních sociálních služeb, a to po dobu v tomto zařízení,
b, osoby ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody po dobu trvání vazby či výkonu trestu,
c, osoby, které mají v obci trvalý pobyt a prokazatelně se zde celý rok nezdržují,
d, osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na ohlašovnách obecních úřadů,
e, fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, avšak jimi užívanou nemovitost není
technicky možné připojit na kanalizační řád, který je napojen na ČOV,*
f, fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k rekreaci, dům či byt a užívanou nemovitost
není technicky možné připojit na kanalizační řád, který je napojen na ČOV, *
g, páté a každé další dítě v domácnosti ve věku do 18 let

*Majitelé nepřipojených nemovitostí na kanalizační řád jsou povinni předkládat na OÚ
doklad o likvidaci tekutého odpadu z jímek. Pokud takto neučiní, je svazek povinen toto
oznámit vodoprávnímu úřadu.

Čl. 8 Splatnost stočného
1. Stočné nebude fakturováno. Bude vystaven výpočet stočného s uvedením splatnosti.
Platba bude probíhat dle rozhodnutí odběratele:
a, čtvrtletně (možno také jednorázově) v hotovosti sídle dodavatele,
b, čtvrtletně (možno také jednorázově) na bankovní účet svazku
Čl. 9 Kalkulace ceny
Náklady za rok 2021
Energie

308 000,- Kč

Materiál

30 000,- Kč

Mzdy

120 000,- Kč

Rozbory vody

100 000,- Kč

Vývoz kalů

140 000,- Kč

Ostatní služby

10 000,- Kč

DDHM

25 000,- Kč

Rezerva

45 000,- Kč

CELKEM
Voda odpadní
CENA ZA m³

778 000,- Kč
15 000 m³
51,86 Kč (bez DPH)

62,75 Kč (s DPH)

DOMÁCNOSTI:
•

Stočné pro poplatníky uvedené v čl. 3 odst. a, je stanoveno paušálem, který činí 1.500,Kč včetně DPH/osoba/rok

•

Stočné pro poplatníky uvedené v čl.3 odst. b, je stanoveno paušálem, který činí 1.500,Kč včetně DPH/nemovitost/rok.

FIRMY:
Cena stočného je stanovena na základě usnesení Valné hromady svazku a uzavřených smluv
s jednotlivými subjekty.

Čl. 10 Účinnost
Tento ceník platí pro stočné roku 2022.

