Obec Zbizuby
IČ: 00236632
Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice
_________________________________________________________________

Pravidla
pro platbu stočného
za vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace
v obci Zbizuby, jejichž množství bude určováno
podle směrných čísel roční potřeby vody.
Zastupitelstvo obce Zbizuby na svém 15. zasedání dne 14.12.2017 schválilo 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
a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tato
pravidla pro platbu stočného:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Cena stočného za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich
zneškodňování se stanovuje za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné
kanalizace v obci Zbizuby (dále jen „stočné“).

(2)

Řízení o stočném vykonává obecní úřad Zbizuby (dále jen „správce stočného“).
Čl. 2
Způsob zjišťování množství vypouštěných odpadních vod

(1)

Množství vypouštěných odpadních vod se určuje podle směrných čísel roční
potřeby vody dle přílohy 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 (zákon o vodovodech a kanalizacích).

(2)

Množství vypouštěných odpadních vod je stanoveno ve výši 35 m3 za
1 osobu / 1 objekt určený k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, za rok v souladu se zákonem
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

(3)

Produkované odpadní vody odváděné veřejnou splaškovou kanalizací na ČOV jsou:
 z bytového fondu (obyvatelstvo)
 z výrobní činnosti (drobná výroba)
 z občanské vybavenosti
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(4)

Na kanalizační přípojku lze připojit:
 odpadní vody, které mají charakter komunálních odpadních vod (z kuchyně,
WC a koupelny)
 odpadní vody z výrobní činnosti - jsou (kromě srážkových vod) dvojího druhu:
 vody splaškové (ze sociálních zařízení)
 vody technologické (z vlastního výrobního procesu)
 odpadní vody z občanské vybavenosti – jsou vody převážně splaškového
charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit v širším rozpětí podle
momentálního použití vody. Patří sem producenti hlavně ze sféry služeb, kde
dochází v některých případech i k pravidelné produkci technologických
odpadních vod (kuchyně, atd.).

(5)

Producenti odpadních vod odváděných do veřejné tlakové kanalizace, kterou jsou
dopravovány na obecní čistírnu odpadních vod, jsou povinni dodržovat kanalizační
řád splaškové stokové sítě a ČOV obce Zbizuby a tato pravidla:
 do kanalizace nevypouštět přímo odpadní vody přes septiky či přes žumpy
 nevypouštět do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami nebo které
mohou poškodit zařízení, a to zejména:
 vlhčené ubrousky, hygienické vložky, tampony, papírové pleny, ruličky od
toaletního papíru, textilie, hadry, silonové punčochy, provazy, tkaničky, části
košťat, mopy, apod.,
 oleje, tuky (včetně rozpuštěných), zbytky jídla apod.,
 barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice, agresivní chemikálie, brzdové kapaliny,
rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, pesticidy, jedy, omamné látky, žíraviny,
hořlavé a výbušné látky apod.,
 tuby od zubních past, kovové, papírové a plastové obaly, mikrotenové sáčky
apod.,
 skleněné střepy, písek, kamínky, malta, beton, hlína, dřevo, žiletky, hřebíky,
ostatní drobné kovové předměty apod.,
 odpady z drtiče domovních odpadků,
 ostatní látky, které mohou způsobit poruchu nebo poškození ponorného
kalového čerpadla.
Čl. 3
Poplatník

(1)

Stočné z nemovitosti, která je napojena na veřejnou kanalizaci platí:
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která se
v obci zdržuje (která v obci bydlí) po dobu delší 3 měsíců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající stočnému za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit stočné společně a nerozdílně,
c) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání do 5-ti zaměstnanců
(hostů), při jejichž činnosti jsou vyprodukovány odpadní vody, které mají
charakter komunálních odpadních vod (vody splaškové, vody technologické).

(2)

Za fyzické osoby tvořící domácnost může stočné platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může stočné platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí stočné za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které stočné platí.
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Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost vzniká poplatníkovi z nemovitosti, která je napojena na
veřejnou kanalizaci
a) ode dne, kdy se přihlásil v obci k trvalému pobytu nebo od 91 dne, zdržuje-li se
v obci (bydlí v obci) po dobu delší 3 měsíců,
b) ode dne, kdy nabyl do vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

(2)

V případě vzniku poplatkové povinnosti, která bude po dobu kratší než jeden rok, se
platí poplatek v poměrné výši, odpovídající počtu kalendářních dnů, po které je
nemovitost napojena na veřejnou kanalizaci. Poplatník zaplatí poplatek do 15 dnů od
vzniku jeho poplatkové povinnosti.

(3)

V případě zániku poplatkové povinnosti se poplatek platí do dne, kdy taková
skutečnost nastala.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci stočného vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit stočné vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
stočného.

(2)

Poplatník je povinen ohlásit správci stočného počet všech členů domácnosti, jejich
jména, příjmení a data narození.

(3)

Poplatník je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba označena evidenčním
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné
číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově,
pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena
orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na
kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci stočného
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 6
Cena stočného

(1)

Cena stočného je stanovena podle obecně závazných platných cenových předpisů na
základě rozhodnutí zastupitelstva obce Zbizuby.

(2)

Provozovatel je povinen každou změnu ceny stočného vhodným způsobem zveřejnit.
Rozhodnutí o stanovení ceny stočného se vyhlašuje vyvěšením na úřední desce
obecního úřadu Zbizuby.
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(3)

Odběratel se zavazuje hradit provozovateli stočné stanovené zastupitelstvem obce
Zbizuby. Povinnost hradit stočné vzniká odběrateli dnem, kdy bylo odběrné místo na
kanalizaci napojeno.

(4)

Provozovatel každoročně nejpozději do 30. června zveřejní informace o vyúčtování
položek kalkulovaných do ceny stočného v uplynulém roce v porovnání s dosaženou
skutečností.
Čl. 7
Splatnost ceny stočného

(1)

Stočné bude placeno pololetně:
 za období od 1.1. do 30.6. nejpozději 30.6. kalendářního roku
 za období od 1.7. do 31.12. nejpozději 31.12. kalendářního roku

(2)

Stočné je možné platit
 buď na bankovní účet číslo 443563339/2010 vedený u Fio banky, a.s.,
 nebo v hotovosti do pokladny obecního úřadu ve Zbizubech
pokladní hodiny - pondělí a středa: 7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.00.

(3)

Poplatník může platit stočné dle vlastního uvážení i měsíčně (zálohově) na bankovní
účet.

(4)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v čl. 7 odst. 1, je
stočné splatné v následujícím pololetí, nejpozději však do 31.12. daného
kalendářního roku.

(5)

Zanikne-li poplatková povinnost, je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit
správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala. Poplatník si může písemně
požádat o vrácení případného přeplatku za stočné do 10. dne následujícího měsíce,
kdy změna nastala.

Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1)

Od platby stočného v daném kalendářním roce (od 1.1. do 31.12.) je osvobozena
fyzická osoba:
a) která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) která je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) která je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
d) jejímž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny - Obecní úřad Zbizuby,
Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice,
e) která se prokazatelně nezdržuje v místě pobytu nepřetržitě po dobu delší než
6 měsíců,
f) ve věku do jednoho roku.
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(2)

Úleva se poskytuje poplatníkům uvedeným v čl. 3 odst. 1 písm. a), kteří jsou žáky,
učni nebo studenty ubytovanými v domovech mládeže, internátech, vysokoškolských
kolejích nebo jiných zařízeních sloužících k ubytování, a to ve výši 50% roční ceny
stočného v roce ukončení každého školního roku.

(3)

Vznik nároku na osvobození a úlevy od placení poplatku je poplatník povinen
každoročně písemně ohlásit a prokázat doložením potřebných dokladů správci
poplatku nejpozději do 15.1. daného kalendářního roku, nebo ve lhůtě 15 dnů ode
dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození a úlevy. Osvobození
a úleva budou poskytnuty měsícem doručení písemného ohlášení (nebude je možné
uplatnit zpětně).

(4)

Zánik nároku na osvobození a úlevy od placení poplatku je poplatník povinen
oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení stočného

(1)

Nebude-li stočné zaplaceno poplatníkem včas nebo ve správné výši, bude poplatník
obecním úřadem písemně vyzván k jeho úhradě, a pokud tak neučiní v určeném
termínu, bude mu vyměřeno stočné platebním výměrem.

(2)

Vznikne-li nedoplatek na stočném poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(3)

Nastane-li případ podle čl. 9 odst. 2, bude zákonný zástupce nebo opatrovník
poplatníka obecním úřadem písemně vyzván k úhradě stočného, a pokud tak neučiní
v daném termínu, bude vyměřeno stočné platebním výměrem zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.

(4)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 10
Účinnost
Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2018.

............................................
Malý Petr
místostarosta obce Zbizuby

...........................................
Buriánková Helena
starostka obce Zbizuby

Na úřední desce obecního úřadu Zbizuby a na elektronické úřední desce obecního úřadu
Zbizuby http://www.zbizuby.cz/
vyvěšeno dne : ……………………..

sejmuto dne : ……………………….
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY
I.

BYTOVÝ FOND

Byty.
1.
na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo
byt za rok
15 m3
2.
na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na
kohoutku) za rok
25 m3
3.
na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na
kohoutku) za rok
35 m3
Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. Teplou
vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do
dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána
elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům,
nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo
fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje
mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu
bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy.
Na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává
1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při
aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou
položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chaty (chalupy).
Na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek
č. 1, 2, 3 i s připočtením 1 m3 jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po
kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné
vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel
vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle § 19
odst. 7 zákona:
V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím
stanoveným podle položek č. 1, 2 a 3 v odběru pro bytový fond, je-li důvodem
kropení zahrady, je větší než 30m3 se množství nevypouštěných vod stanoví podle
položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem
změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je li důvodem
výroba balených nápojů nebo jídel apod., je větší než 30m3, se množství
nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci. V případech
vlastního zdroje pitné vody (studna a pod.) se množství odpadních vod stanovuje
podle směrných čísel.
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II.

VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

a)

je uvedena základní potřeba vody – ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut
apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené
samostatně se směrnými čísly;
v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená
podle položek č. 18, 19 a 20;
ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle
vybavení bytu.

b)
c)

kancelářské budovy
(bez stravování)
4.
5.
6.

na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok
WC, umyvadla
8 m3
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
14 m3
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
18 m3

školy
(bez stravování)
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok
7.
WC, umyvadla
3 m3
8.
WC a tekoucí teplá voda
5 m3
mateřské školy a jesle s celodenním provozem
(bez stravování)
na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok
9.
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
8 m3
10.
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
16 m3

III.

HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY
(směrná čísla pouze pro ubytování)
na jedno lůžko za rok
hotely a penziony
11.
většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou
45 m3
12.
většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě
23 m3
13.
restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20
+39, 40 a 41+42 a 43.
pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:
denní připouštění bazénu
sauna, welnes
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.

10 m3
10 m3

internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny
15.
většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou
16.
v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě
17.
stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41.

25 m3
15 m3

14.

7

stravování – kuchyně, jídelna (bezobslužné)
na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok
18.
dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla
3 m3
19.
vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla
8 m3
20.
bufet, občerstvení
1 m3

IV.

ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
na 1 pracovníka v denním průměru za rok
zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace
21.
na jednoho pracovníka
18 m3
lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice
22.
na jednoho pracovníka

18 m3

zubní střediska s celoročním provozem, ordinace
23.
na jednoho pracovníka

20 m3

ošetřovaná osoba
24.
na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok

2 m3

rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna
25.
na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle
příslušné normy pro provoz využívaného zařízení
26.
na jednoho pracovníka
18 m3
na jedno lůžko za rok
nemocnice
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
27.
na jedno lůžko
50 m3
léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
28.
na jedno lůžko

V.

45 m3

KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem
(vybavení WC, umyvadla)
při plné obsazenosti za rok
29.
na jedno sedadlo a jedno představení denně
1 m3
přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea
(vybavení WC, umyvadla)
na jednoho stálého pracovníka za rok
30.
14 m3
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
31.
na jednoho návštěvníka
2 m3
tělocvična, sportoviště, fitness centrum
(vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)
na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok
32.
na jednoho návštěvníka
20 m3
na 1 hřiště za rok
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33.
34.
35.
36.

37.

kropení antukových hřišť krytých
kropení antukových hřišť nekrytých

230 m3
460 m3
2
na 100 m za provozní den
kropení travnatých hřišť
20 m3
za rok
golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť
a ferveje
22 500 m3
na 1 návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů) za rok
WC, umyvadla
1 m3
Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví
jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.

zimní stadion
38.
pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy
nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy,
relaxační zařízení apod.)

VI.

RESTAURACE, VINÁRNY
(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)

Restaurace, vinárny, kavárny
na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok
(zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)
39.
40.
41.

pouze výčep
výčep, podávání studených jídel
výčep, podávání studených jídel a teplých jídel

Vybavení na mytí skla:
(připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)
42.
výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min.
za jednu směnu
43.
mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla
za jednu směnu

VII.

50 m3
60 m3
80 m3

450 m3
60 m3

PROVOZOVNY

na jednoho pracovníka v jedné směně za rok
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě
44.
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
18 m3
45.
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
26 m3
46.
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s
nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny 30 m3
holičství a kadeřnictví

47.

na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
(zahrnuje i zákazníky)
v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou
50 m3

samostatné prádelny (zakázkové)
48.
na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)
1 m3
49.
na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46
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VIII. PRODEJNY
prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
50.
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
18 m3
prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
51.
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
20 m3
52.
na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51) 34 m3
na 100 kg živých ryb
53.
prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb
6 m3
potravinářské výrobny místního významu
(např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod., WC, umyvadla)
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
54.

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
Poznámka:

IX.

26 m3

spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby
a vybavení prodejny.

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

hospodářská zvířata
na jeden kus v průměru za rok
55.
56.
57.
58.
59.
60.

dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů
býk
tele, ovce, koza, vepř
prasnice
kůň
pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)

36 m3
18 m3
6 m3
8 m3
14 m3
1 m3

drůbež
na 100 kusů v průměru za rok
11 m3
36 m3

61.
62.

slepice, perličky
husy, kachny, krůty

X.

ZAHRADY

63.

v průměru za rok
venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou
na 100 m2
16 m3

64.

sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2
3 m3

65.

66.

pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny
podle čidel na určení vlhkosti
12 m3
průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá
zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba množství podle
příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu
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XI.

MYTÍ AUTOMOBILŮ

67.

v průměru za rok
osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
- předpokládá se mytí 10 x ročně
1 m3

Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace,
popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,
výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit.
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