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Informace o způsobu výpočtu platby stočného
Vážení odběratelé,
v roce 2021 dochází ke spuštění zkušebního provozu splaškové kanalizace a čističky odpadních vod
(ČOV) v obci. Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 23.6.2021 se usneslo, že výběr stočného
bude proveden paušálem vypočítaným podle počtu obyvatel v domě resp. domácnosti a tzv. směrného
čísla. (paušál na m3/osoba/ rok) Směrné číslo spotřeby vody je uvedeno v prováděcí vyhlášce č.
428/2001 Sb., přílohy č. 12 v platném znění. Jeho výše je závislá na vybavenosti domácnosti. Pro
domácnosti s koupelnou, splachovacím WC a ohřevem teplé vody byla v roce 2021 vyhláška stanoví
sazby na 35m3 na osobu a rok. U objektů, které nejsou trvale obydleny (rekreační chalupy), lze %
paušálu snížit podle užívání objektu promítnuto do smlouvy s obcí. Aby se částečně vyrovnala
nevýhoda domácností, které nemohou být připojeny na centrální kanalizaci a ČOV, platí následující
pravidla:

1. Majitelé nemovitostí v obci Hřivice jsou povinni se připojit na obecní kanalizaci a ČOV, jsou-

2.

3.

4.

5.

li v dosahu obecní kanalizace. Stávající septik nebo jímku je třeba vyřadit. (Pozn. viz. zákon o
vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., § 3, odst. 8 - Obecní úřad může v přenesené
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné.)
Kdo vlastní domácí ČOV nebo dvou, tří a vícekomorový septik jehož výpusť je ukončena
pískovým filtrem a k vypouštění odpadních vod z těchto zařízení má řádné povolení
Vodoprávního úřadu ať do povrchových nebo podzemních vod nemusí se připojit ke kanalizaci a
nebude platit stočné. Platné povolení vodoprávního úřadu k vypouštění vod do vod
povrchových nebo podzemních je třeba předložit Obecnímu úřadu. (Pozn. Podle Vodního
zákona č. 254/2001 §9 odst. 2 - Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu
delší 10-ti let a v §13 písm. a) - Zánik povolení nakládání s vodami uvádí, že uplynutím doby na
kterou bylo uděleno povolení zaniká)
Kdo vlastní jímku na vyvážení,(jedná se o hlavně o občany obce Markvarec) a využije služeb
Obecního úřadu Hřivice (vývoz jímky, tak jak bylo stanoveno již před stavbou kanalizace)
předloží Obecnímu úřadu kolaudační rozhodnutí Vodoprávního úřadu a atest o těsnosti této jímky
bude mu tato služba účtována jako by byl připojen ke kanalizaci podle směrného čísla.(úvodní
část informace) Splašky z jímky se budou odbírat na hranici odkanalizované nemovitosti sousedící
s veřejným prostranstvím.
Ostatní vlastníci jímek na vyvážení,(kteří nevyužijí služeb Obecního úřadu – vývoz jímky tak jak
bylo stanoveno již před stavbou kanalizace) budou o s v o b o z e n i od platby stočného a
uhradí si vývoz jímky. Majitel nemovitosti doloží Obecnímu úřadu kolaudační
rozhodnutí Vodoprávního úřadu a atest k této jímce a doloží k datu vyúčtování prohlášení
o likvidaci obsahu jímky.
Po ukončení zkušebního provozu se rekapitulují stávající uzavřené smlouvy na odvádění
odpadních vod. Vzor smlouvy bude uveřejněn na webových stránkách obce.
V případě nejasností nebo reklamací se obraťte na kancelář Obecního úřadu Hřivice .
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