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Obec Zbizuby 
 

IČ: 00236632 
 

   Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice 
_________________________________________________________________ 

 
 

P r a v i d l a   
 
 

pro platbu stočného 
 

za vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace 
 

v obci Zbizuby, jejichž množství bude zjišťováno  
 

vodoměrem na studenou vodu. 
 

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     

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 z objektu do veřejného kanalizačního řadu 

bude zjišťováno vodoměrem na studenou vodu, který bude na náklady odběratele 

osazen na vodovodní přípojce z vodního zdroje (studny) do nemovitosti tak, aby 

měřil veškeré vypouštěné odpadní vody z objektu do veřejné kanalizace a byl 

přístupný ke kontrole pracovníkům provozovatele. Vodoměr je řazen podle zákona  

č. 505/1990 Sb., o metrologii, jako stanovené měřidlo s povinným ověřováním 

správnosti jeho měření (po 6 letech). Na náklady odběratele bude vodoměr na 

studenou vodu po skončení životnosti vyměněn za nový nebo odběratel zajistí 

provedení ověření správnosti jeho měření státní zkušebnou. Tento vodoměr bude 

odborně odmontován kvalifikovanou osobou, která místo něj po dobu provádění 

ověřování osadí vodoměr náhradní. 
 

(2) Předpokládá se, že odběratel vypouští do kanalizace takové množství vody, které 

podle odečtu na vodoměru z vodovodu z vodního zdroje odebral. Jsou-li pochybnosti 

o správnosti měření nebo bude-li závada na vodoměru, má právo provozovatel  
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 požadovat jeho přezkoušení na náklady odběratele. Toto právo lze uplatnit nejpozději 

při výměně vodoměru. Odběratel je povinen do 10 dnů ode dne doručení žádosti 

dodat vodoměr autorizované zkušebně k přezkoušení, přičemž je povinen poskytnout 

provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Písemný výsledek 

o přezkoušení vodoměru předá odběratel nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení 

provozovateli. 
 

(3) V případě, že je nemovitost zásobována vodou z více vodních zdrojů (studní), zajistí 

vlastník nemovitosti měření vodoměrem dle č. 2 odst. č. (1) z každého tohoto zdroje. 

Podkladem pro výpočet odebraného množství vody pro vyúčtování stočného bude 

součet naměřeného množství vody z jednotlivých vodoměrů.   
 

(4) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do 

kanalizace, zjistí se množství odpadních vod odváděných do kanalizace buď 

měřením, nebo odborným výpočtem podle technických údajů předložených 

odběratelem a ověřených provozovatelem. Nebude-li množství spotřebované dodané 

vody nevypouštěné do kanalizace měřeno vodoměrem odběratele, umístěným na 

samostatné odbočce, je odběratel povinen prokázat provozovateli množství 

spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace jiným vhodným způsobem 

tak, aby bylo možné provést odborný výpočet.  
 

(5) Odběratel je povinen oznámit provozovateli skutečný stav vodoměru vždy             

k  30.6. kalendářního roku (za období od 1.1. do 30.6.) nejpozději                             

do 5.7. kalendářního roku a k  31.12. kalendářního roku (za období od 1.7. do 31.12.) 

nejpozději do 5.1. následujícího kalendářního roku. Pokud nebude odběratelem 

oznámen stav vodoměru provozovateli v daném termínu, je provozovatel oprávněn 

vyúčtovat množství odvedených odpadních vod podle skutečného odběru za 

srovnatelné období roku předcházejícího, popř. jiným způsobem dle zákona               

o vodovodech a kanalizacích. Změnu termínu odečtu stanovuje jednostranně 

provozovatel. 
 

(6)  Odběratel je povinen provozovateli, popřípadě jím prokazatelně pověřených třetích 

osob, kdykoli umožnit přístup k vodoměru za účelem provedení kontroly jeho stavu. 

Termín prohlídky je provozovatel povinen oznámit odběrateli ústně nebo písemně 

nejméně 3 dny předem a prohlídka může být provedena pouze v přítomnosti 

odběratele. Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením, ztrátou nebo 

odcizením, včetně jeho dalšího příslušenství, montážní plomby a plomby prokazující 

úřední ověření vodoměru podle obecně závazných právních předpisů a bez 

zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů od zjištění) oznámit provozovateli jejich 

poškození či závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru, jeho dalšího 

příslušenství nebo montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru 

je nepřípustný. Pokud přípojka nebo vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro 

montáž vodoměru, je odběratel povinen provést v přiměřené lhůtě, nejpozději však 

do 30 dnů od zjištění, potřebné úpravy. 
 

(7) Produkované odpadní vody odváděné veřejnou splaškovou kanalizací na ČOV jsou:  

 z bytového fondu (obyvatelstvo)  

 z výrobní činnosti (drobná výroba)  

 z občanské vybavenosti  
 

(8)  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) 
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 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.). 
 

(9) 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 její vlastník 

nebo uživatel.  
 

(2) Má-li k nemovitosti vlastnické nebo uživatelské právo více osob, jsou povinny platit 

stočné společně a nerozdílně. Za více vlastníků nebo uživatelů nemovitosti může 

stočné platit pouze jeden z nich. 
 

Čl. 4 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

(1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkovi z nemovitosti, která je napojena na 

veřejnou kanalizaci, dnem jejího napojení. 
 

(2)  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. 
  

(2) Není-li nemovitost označena evidenčním nebo popisným číslem, je povinen poplatník 

uvést parcelní číslo pozemku, na kterém je tato nemovitost umístěna. 
 

(3) Poplatník je povinen ohlásit správci stočného zánik své poplatkové povinnosti 

v důsledku změny vlastníka nebo uživatele nemovitosti nejpozději do 15 dnů ode dne, 

kdy tato změna nastala. 
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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. 
 

(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 uhrazeno do 15 dnů ode dne obdržení vyúčtování stočného                     

(k 30.6. a k 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. 

  

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení stočného  
 

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. 
 

 

Čl. 9 

Účinnost 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2018. 

 

 

 
 

............................................                                        ........................................... 

             Malý Petr                       Buriánková Helena 

místostarosta obce Zbizuby                                                                  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 : ……………………….                     


