Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby
IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Podmínky pro vyřízení žádosti o snížení stočného podle § 19 zákona č.
274/2001 Sb.
Umožnění snížení fakturace stočného podle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. § 19
odst. 7 lze v případě, že odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do
kanalizace (zalévání zahrady, napouštění bazénu apod.) a toto množství je prokazatelně větší než
30 m3 za 1 rok. Podle zákona se množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace v tomto případě
zjišťuje měřením na podružném vodoměru.

Pro účely možnosti snížení fakturovaného stočného podle § 19 zákona č. 274/2001 Sb.,
stanovila Obec Žleby následující podmínky:
1. Odběratel musí prokázat, že část odebrané vody byla spotřebována bez vypouštění do obecní
kanalizace.
2. Odběratel musí mít na vlastní náklady nainstalovaný podružný vodoměr, přes který bude
napouštět vodu, kterou nevypouští do kanalizace. Montáž vodoměru musí být oznámena na
obecním úřadě ve Žlebech, který vyšle pověřeného pracovníka na kontrolu stavu vodoměru
a zajistí plombu vodoměru proti neoprávněné manipulaci a zapíše počáteční stav podružného
vodoměru.
3. Odečet podružných vodoměrů bude provádět pověřený pracovník obce Žleby.
4. Odebrané množství vody musí být větší nebo rovno 30 m3. Množství vody odvedené do
kanalizace je vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěné odečtem hlavního
fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.
V případě, že odběratel splní všechny výše uvedené podmínky, provede obec Žleby snížení stočného
a upraví vyúčtování, které následně zašle odběrateli.
Praxe:
Pokud dosáhne spotřeba vody na podružném vodoměru 30 m3 a více, vznikne zákazníkovi nárok na
snížení stočného. Zjištěný konečný stav bude výchozím (počátečním) stavem do dalšího období.
Vyúčtování bude probíhat vždy v přelomovém období, tj. listopad, prosinec aktuálního roku + leden
nového roku. Stavy na podružném vodoměru bude pověřený pracovník obce Žleby zapisovat vždy
v lednu.

Ve Žlebech dne:
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