Oznámení o úhradě stočného
Stočné bylo stanoveno dne 31.5. 2021 na částku 60,80 Kč/m3 vč. DPH.
(Usnesení ZO č. 69/2021 ze dne 31.5.2021). Stočné se hradí od 1.1.2022.
Stočné se počítá u nemovitostí
• s vodoměrem - dle spotřeby vody
• bez vodoměru - dle směrného čísla***, které je 36 m3/osobu/rok
Stočné je možno platit
• hotově na pokladně OÚ (PO a ST 8 – 17 hod)
• na účet obce (0540603339/0800, VS je číslo smlouvy – v pravém horním
rohu)
Možnosti platby stočného
• Jednou ročně na základě faktury (do spotřeby 20 m3/rok)
• Zálohově
• Pro nemovitosti s vodoměrem – výše zálohy na základě výučtování
vodného z minulého období.
Roční spotřeba* stočné (60,80)/ frekvence záloh (4 - čtvrtletně
nebo 12 - měsíčně)
nebo ve výši záloh, jako platíte za vodu (ceny jsou podobné)
• Pro nemovitosti bez vodoměru – výše zálohy výpočtem dle
směrného čísla
Počet osob*stočné (60,80) * směrné číslo (36)/frekvence záloh (4 čtvrtletně nebo 12 - měsíčně)
čtvrtletní zálohy - splatné nejpozději do konce druhého měsíce příslušného
kalendářního čtvrtletí
měsíční zálohy - splatné nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce

Pokud si s výpočtem záloh nejste jisti, obraťte se na OÚ.
*** (Prováděcí předpis zákona o vodovodech a kanalizacích, konkrétně vyhláška č.
428/2012 Sb. ve své příloze č. 12 podrobně stanovuje směrná čísla roční potřeby vody
pro jednotlivé druhy nemovitostí a zařízení. Pro bytový fond směrná čísla stanovují v
případě bytů na jednu osobu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku)
spotřebu 35 m3 za rok, čímž se rozumí spotřeba studené a teplé vody. Pro rodinné
domy se k této hodnotě připočítává 1 m3 za rok na spotřebu spojenou s očistou okolí
rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod., a to za každou osobu
žijící v rodinném domě.)

JAK ČASTO CHODÍ DOMÁCNOSTEM VYÚČTOVÁNÍ ZA VODNÉ A STOČNÉ?
Domácnosti obdrží vyúčtování za vodné a stočné jednou ročně.

MOHU SI VÝŠI ZÁLOH SÁM(A) UPRAVIT?
K přepočtu zálohových plateb dochází každoročně při vyúčtování, jejich výše se
stanoví na základě spotřeby v předešlém roce. Jestliže při ročním vyúčtování
vznikne přeplatek, zálohy se na další období sníží, v případě nedoplatku, dojde
k navýšení těchto plateb. Výši záloh si lze kdykoliv upravit, vždy však po
vzájemné dohodě s dodavatelem.
Platíte-li zálohy, je třeba dohodnout i způsob vrácení případného přeplatku.
Zvolit si můžete ze dvou následujících způsobů:
•
•

vrácení přeplatku na účet odběratele u peněžního ústavu
vrácení přeplatku na pokladně OÚ
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