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oBEc PERALEC, Ic. 0027066L,
Perálec 24, 53944 PROSEČ
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Směrnice obce PERÁLEC,

kterou se zavádí stočnéna územíobce perálec
Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 14'.L2.20L6,
usnesením č. 19116, usneslo vydat v souladu se zákonem Č.274l2Uat
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
něťtenicn zákonŮ, ve znění pozdějších předpisŮ, (dále jen zákon) tuto
směrnici, kterou se v obci Perálec zavádi stočné(dále jen ,,směrnice"):

Sb., o vodovodech

a

článek r.
základní ustanovení
l)obec je povinna se v této věci řídit zákonem Č.274l2aú Sb^., o vodovodech
tánatizatíin p.o veřejnou potřebu a o změně někteďch zákonŮ, ve znění
pozdějšíchpředpisŮ (dále jen zákon).

a

2) Tato směrnice upravuje zpŮsob likvidace tekutých domovních odpadŮ (dále

odpadní splaškovévody) v obci Perálec

článek II
předmět stočného

1). předmětem stočnéhoje odvádění splaškových odpadních vod do obecní
kánalizace na základě uzavření smlouvy mezi Obcí Perálec a vlastníkern, nebo
nájemcem příslušnénemovitosti.

2). poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, PříPadně
náiemt"m dané ňemovitosti, ze které jsou odpadní vody odváděny do kanalizace
a CoV obce perálec, z objektŮ v kaiastrálním územíPerálec, bez místníČásti
Kutřín.

povolený

=on"oi'iffi['J:

odpadních vod

1) obec mŮže rozhodnutím uložit vlastníkŮm stavebního pozemku nebo staveb,
ná rt"nl.h vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost přiPojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
ÓÚ. perblec ,á3irÉitu Ú,lstavnu čistírnyodpadních vod /dále jen ČOV/, která
vyčištěnísplaškových vod.
'iumožňuje
Obec ma povolbno vypouštění.odpadních vod do vod povrchových
rozhodnutím lvtěú chrudim, odbor Žp, oddělení vodního hospodářství č.j. cR
05800412016 oŽplKu - 3141 ze dne L4,9.2aL6. Obec Perálec je vlastníkem
provozovatelem kanalizace.

i}

3) V částech obce, kde není možnost napojení do veřejné kanalizace jsou
majitelé nemovitostí povinni udržovat stávající žumpy a septiky v odpovídajícím
stavu a zajišťovat jejich pravidelné vyvážení. V tomto případě musí septik
odpovídat ČsHt zsogos.

článek rv.

Množství odpadní vody

1). Množstvíodpadních vod

se stanoví podle množstvíodebrané vody
32 odst.1 písm.c). vyhl. č. 42Bl2001Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2OO1Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonŮ, ve znění pozdějších předpisŮ, nebo
výpočtem pomocí směrného čísla/ paušálu na osobu a rok / § 30 odst.1 vyhl. č
z veřejného vodovodu-§

428/2001sb.

2). Stanovení množstvíodpadních vod pro výpočet stočnéhovychází ze

skutečnéhodnoty dodané vody z veřejného vodovodu, dle odečtu vodoměru,
který provádí pracovník obce,lm3 vodného = 1m3 stočného,

3). V případě napojení objektu na veřejný vodovod bez měřidla vody dodaného
provozovatelem vodovodu či kanalizace, nebo s měřidlem vody a s napojením
jiného zdroje vody -studna, vrt apod.l vlastník čínájemce nemovitosti je
povinen nahlásit í jíný jim používanýzdroj vody, ze kterého jsou odpadní vody
adváděny do místníkanalizace/ , bude účtovánomnožstvíodpadních vod dle
směrných číselročnípotřeby vody v souladu s vyhláškou č. a2B/2001Sb,, kterou
se provádí zákon č. Z74|20OtSb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně něktenich zákonŮ, ve znění pozdějšíchpředpisŮ.
V tomto případě bude množstvíodváděné odpadní vody z daného odběrného
místa vypočítáno jako násobek směrného čísla35m3/rok - paušál a počtu
osob žijícíchna dané nemovitosti nebo počtu osob v objektech podnikání,

4). Nemovitosti-objekty, které nejsou truale obydleny a nemají dodanou
vodu měřenou vodoměrem, platí paušál stočného 25m3 a rok,
s přihlédnutímk době, po kterou je rekreačníobjekt v roce využíván.

článet v.

Stočnéa splatnost

l)Tato směrníce stanovuje úhradu stočnéhoza odvádění odpadních vod

kanalizací pro veřejnou poiřebu a dále stanovuje určeníceny stočného.Úhradu
za odvedení odpadních vod do místníkanalizace platí majitelé nebo uživatelé
domŮ, drobných provozoven a soukromí podnikatelé na základě smlouvy
uzavřené s Obcí Perálec jako provozovatelem kanalizace. Stočnéje cenou za
službu spojenou s odváděním odpadních vod.

2) Stočnéjsou povinni platit všechny osoby, které bydlí v

nemovitostech
(rodinné nebo nájemní domy, chalupy, chaty apod.) na úze,míobce Perálec ze
kterých je odváděna odpadní voda a kteří mají možnost připojit se na obecní
kanalizaci.

3) Úhrada stočnéhoprobíhá ve stejné frekvenci jako vybírání vodného, zpravidla
2 x za rok, které zajišťuje Obecní úřad Perálec, zálohově v l.čtvftletídaného

;}

roku, případně dle dohody v jiné frekvenci. Stočnéje splatné, nejpozději do
15.12.daného roku.

4) Úhrada stočnéhoje možná bezhotovostním převodem na účetObce Perálec
č.účtutl4t645309l0800, nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Perálci, v den
ohlášeného výběru,

č!ánek VI.
Osvobození od poplatku za stočné

1. Stočnéneplatí vlastník nebo nájemce nemovitosti:

a). který veškeréodpadní vody vypouští do vyvážecíjímky bez přepadu do

obecní kanalizace a prokáže Obecnímu úřadu v Perálci |ikvidaci těchto odpadních
vod zákonným zpŮsobem.

b). který veškeréodpadní vody z dané nemovitosti vypouŠtípřes domovní
Čoýneústici ao obecní kanalizace'u :"ji funkčnost doložírozbory z výstupu ČOV
vypracované autorizovanou laboratoří v souladu s provozním řádem COV a
podmínkami stavebního povolení.

c). Slevu na stočnémve výši 10o/o obdržívlastník, Či nájemce nemovitosti
v případě, že se jedná o objekt určený k bydlení a musí odpadní vodu do místní
kanalizace čerpat a tuto skutečnost provozovateli kanalizace prokáŽe.

čÉnekvIL

Cena za poskvtnutou sluŽbu
1)V prosínci toho kterého roku zastupitelstvo obce Perálec schválí cenu
sÍočnéhoza L m 3 na následující kalendářní rok. Při výpočtu ceny stoČnéhose
vychází z obecně závazných ptatných cenových předpisŮ.
2)Dodavatel je povinen každou změnu ceny stočnéhozveřejnit a to nejpozději do
30 dnů po schválení, Vyhlášení změny ceny stočnéhobude provedeno
prostřednictvím obecního úřadu - na úřední desce obce, elektronické Úřední
desce.

3) Stočnébude použito na provozní náklady kanalizace a pro povinnou tvorbu
rezervy dle zákona.

4) odběratel má právo požadovat po dodavateli kalkulaci ceny stoČného.

článet vrII.

Počátek a konec povinnosti platit stočné
p_latit stoČné,je
uŽavření smlouvy na odvádění odpadních vod a datum připojení nemovitosti na

1). počátkem sledovaného období pro zahájení povinnosti

kanalizačnísíťprovozovanou obcí Perálec. MnožstvísplaŠkovévody pro výběr
stočnéhose začínápočítatod odečtu vodoměru v den připojení odběrného místa
na kanalizačnísíť,pracovníkem obce. K tomuto datu se vztahuje i výPoČet
stočnéhopodle směrného čísla.

2).

Konec povinnosti platit stočnéje datum fyzického odpojení kanalizační
přípojky od obecní kanalizace, kdy odpojení bylo předem písemně oznámeno
provozovateli kanalizace,
Odpojení odběrného místa od kanalizačnísítě nezakládá dŮvod pro nezaplacení
stočnéhoza předcházející období ze smluvního vztahu,

čÉneklx.

Kontrola způsobu likvidage,odpadních vod
1) Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2aal Sb, o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu mají právo provádět kontrolu zpŮsobu likvidace odpadních vod
tyto orgány:
a) obecní úřady,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou pŮsobností,
c) krajské úřady,
d) ministerstvo.

2) Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na
výzvu příslušnéhoorgánu povinni doložit:
a) protokol o vodotěsnosti septiku
b) doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod s uvedením
jména, číslopopisného nemovitostí a data
c)prokázat odvoz takového množství odpadní vody, které odpovídá směrnému
čísludle Vyhlášky 42B/20aLSb a vybavenosti bytu.
,

článek x.

závěrečná ustanovení
l)Při porušenítétosměrnice a souvisejícíchpředpisŮ a nebude-li ve stanovené
lhŮtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č.274I2a01 Sb. o

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisŮ a
zákona č.200/1990 Sb,, o přestupcích ve znění pozdějšíchpředpisŮ.
článet< x.

Tato směrnice nabývá účinnostidnem 1. ledna 2at7.
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