Podmínky odvádění odpadních vod
(„Dodací podmínky Splaškové kanalizace a ČOV, Brodek u Prostějova-Ondratice, svazek obcí“dále jen „Podmínky“)
Pokyny odběratelům pro vyplnění přihlášky
Všechny údaje pište hůlkovým písmem kuličkovou tužkou modré nebo černé barvy. Při jakýchkoliv
problémech s vyplňováním přihlášky se obraťte na kteréhokoliv pracovníka dodavatele, který Vám
poskytne příslušné informace, nebo Vám sdělí jméno odpovědného pracovníka.
Poučení pro vlastníky nemovitostí
Podmínky, za kterých dodavatel dodává do zařízení vlastníka nemovitostí, se řídí zákonem o vodách, vyhláškou o veřejných
vodovodech a kanalizacích v platném znění a podmínkami, stanovenými dodavatelem dle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník.
Vlastník nemovitosti, který hodlá své zařízení připojit na veřejnou
kanalizaci, předloží dodavateli tuto přihlášku a žádost o zřízení
kanalizační přípojky. Přihlášku jsou povinni předložit i vlastníci
nemovitostí současně připojení, a to nejpozději do 8 dnů od jejího
obdržení. Řádně vyplněná přihláška, akceptace podmínek k odvádění
odpadních vod odběratelem a potvrzení dodavatelem, zakládá smlouvu.
Možnost odstoupení od smlouvy je oboustranná. Samostatná smlouva,
která se stane nedílnou součástí „Přihlášky“ se uzavírá v případech:
a) majitel má více nemovitostí napojených na veřejný vodovod nebo
kanalizaci
b) podnikatelská činnost je prováděna v samostatných objektech
oddělených od bytového fondu, kdy vzniká povinnost platiti za odvádění
srážkových vod
2. Nedostatečně nebo nesprávně vyplněnou přihlášku dodavatel
vrátí s upozorněním na závadu.
3. Vlastník nemovitosti je povinen předložit dodavateli novou přihlášku:
- při odvádění odpadních vod po jejich předchozím přerušení.
- při každé změně v osobě vlastníka
- změní-li vlastník nemovitosti příjmení, název nebo adresu pro zasílání
faktur. Změny se realizují až v následujícím fakturačním cyklu.
4. Vlastník nemovitosti je dále povinen ihned, nejpozději do 8 dnů,
písemně oznámit dodavateli všechny změny skutečnosti proti údajům
uvedeným v přihlášce, které jsou rozhodně pro:
- přiznání sazby za stočné
- vyčíslení paušálů vypočtených podle přílohy vyhlášky o veřejných
vodovodech a kanalizacích
- uzavření smlouvy k odvádění vod, jež je nedílnou součástí této
přihlášky. Dodavatel přihlíží k oznámené změně při první fakturaci
stočného po doručení, je oprávněn přihlášku přezkoumat a při fakturaci
vycházet z výsledků přezkoušení. Spotřeba vody se v těchto případech
může rozpočítávat podle podružného vodoměru, procentním rozdělením
nebo stanovit paušálem podle přílohy vyhlášky o veřejných vodovodech
a kanalizacích. Pokud vlastník nemovitosti používá podružných
vodoměrů k měření vody, dodavatel zjištěných stavů využívá k fakturaci
jen u případů různých cen. Jedním z předpokladů tohoto způsobu
zjišťování spotřeby je platnost cejchu vodoměru.
Náklady na cejchování podružných vodoměrů nese vlastník nemovitosti.
5. Dodavatel je oprávněn kdykoliv ověřit u odběratele správnost údajů
uvedených v přihlášce. U rozhodujících údajů, majících vliv na výši
fakturace, je oprávněn dodavatel rozdíl vyfakturovat.
6. Je-li vlastník nemovitosti v době odečtu měřícího zařízení nepřítomen, je
povinen na zvláštním tiskopise dodavatele ohlásit přesný stav počítadla
měřícího zařízení do 5 dnů (tiskopis k ohlášení stavu vodoměru
prokazatelně zanechá u vlastníka nemovitosti pracovník dodavatele
provádějící odečet). Odpočet vodoměru je rovněž možné nahlásit
prostřednictvím telefonního čísla 582370319 u paní Smékalové. Jestliže
tak neučiní ve stanoveném termínu, vyúčtuje dodavatel spotřebu vody na
základě technického propočtu.
7. Pokud vlastník nemovitosti hodlá ukončit odvádění odpadních vod, je
povinen to oznámit písemně dodavateli 14 dnů předem. Vyplnit tiskopis
„Odhlášení“ a umožnit jeho pracovníkům dodavatele provést konečný
odečet, případně demontáž měřícího zařízení. Náklady na zrušení
kanalizační přípojky nese vlastník nemovitosti.
8. Voda odpadní je jakákoliv voda odváděná z nemovitosti do kanalizace
v jakosti a množství podle podmínek kanalizačního řádu příslušné
veřejné kanalizace (je zakázáno vypouštět do kanalizace kupříkladu
oleje, fenoly, postřikové látky, chromové vody atd.)
9. Vlastník nemovitosti může vypouštět do veřejné kanalizace odpadní a
srážkové vody podle skutečné potřeby, pokud není omezen výší
povoleného množství při dodržování mezní hodnoty jejich znečištění,
stanoveného kanalizačním řádem nebo povolením vodohospodářských
orgánů (zvláštní smlouva).
10. Odvádět vodu do veřejné kanalizace, získanou z jiných zdrojů než
z veřejného vodovodu, je možno jen se souhlasem provozovatele veřejné
kanalizace. Způsob účtování bude upraven individuálně nebo bude
1.

probíhat na základě ročních směrných čísel spotřeby vody stanovených
obecně závazným právním předpisem. K tomuto účelu se zavazuje
vlastník nemovitosti oznámit provozovateli veřejné kanalizace počet
osob v nemovitosti. Provozovatel je oprávněn nahlášení počet osob
v nemovitosti ověřit.

Sankce
11. Jako neoprávněné vypouštění odpadních vod jsou klasifikovány případy
poškození měřícího zařízení, použití požárního obtoku k jiným účelům
než požárním, napojení odběru před měřícím zařízením, odpojení
vodoměru, neoprávněné zásahy do uzávěru přípojky, vypouštění
zakázaných látek do kanalizace v případě nesplnění povinností dle bodu
5. apod. Vlastník nemovitosti je povinen v těchto případech
neoprávněného vypouštění odpadních vod zaplatit smluvní pokutu ve
výši 25.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty vlastníkem nemovitosti
není dotčen nárok dodavatele požadovat zaplacení náhrady škody.

Cena stočného a faktury za stočné
12. Cena stočného je stanovena pro období od 1.1.2018 do 31.12./2018 ve
výši 40,- Kč/m3 bez DPH odvedené odpadní vody. K této ceně bude
připočteno DPH v zákonné výši.
13. Stočné je vykalkulováno podle platných cenových předpisů a pravidel
upravující výši a podmínky poskytované dotace a pravidel pro výši
stočného v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizační sítě a ČOV a
jejich provozování a vyhlašováno způsobem v místě obvyklým.
14. Faktury za stočné se vystavují po provedení odečtu stavu počítadel
měřících zařízení (vodoměrů), které probíhá podle odpočtových cyklů a
jsou zasílány poštou. Vzniknou-li chyby nebo omyly při vystavení
faktury za vodu nesprávným odpočtem, použitím nesprávné sazby či
početní chybou, mají vlastník nemovitosti i dodavatel nárok na
vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek.
15. Pokud vlastník nemovitosti uhradí fakturu po termínu splatnosti je
dodavatel oprávněn uplatnit vůči vlastníkovi úrok z prodlení a ve výši
0, 08 z dlužné částky za každý den prodlení.
16. V případě, že odběratel nezaplatí faktury za stočné do dvou měsíců ode
dne splatnosti faktury nebo měsíční zálohy za dva po sobě jdoucí
kalendářní měsíce, bude mu po zaslání výzvy přerušeno odvádění
odpadních vod. Obnovení odvádění odpadních vod bude realizováno až
po úhradě dlužné částky k odvádění odpadních vod a nákladů spojených
s předchozím zavřením a novému obnovení odvádění odpadních vod.
17. Zálohy budou hrazeny ve výši 1/13 úhrady dle faktury za stočné za
předchozí období. V prvním období před vystavením faktury za stočné
bude výše měsíční zálohy stanovena ve výši 1/14 dle ročních směrných
čísel spotřeby vody stanovených obecně závazným právním předpisem
(vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění).
18. Tyto „Podmínky“ jsou uveřejněny na webových stránkách svazku
http:www.brodek.cz, kde budou aktuální verze těchto „Podmínek.“
Dodavatel je oprávněn tyto „Podmínky“ změnit a to z důvodu změny
obecně závazných předpisů, změny pravidel upravující výši a podmínky
poskytované dotace a pravidel pro výši stočného v souvislosti s
výstavbou splaškové kanalizační sítě a ČOV a jejich provozování.
Odběratel bude písemně upozorněn o změně „Podmínek“ případně bude
o změně informován jiným obvyklým způsobem v obcích Brodek u
Prostějova a Ondratice a to nejméně 30 dnů před účinností změny
„Podmínek.“
19. Tyto „Podmínky“ jsou účinné od 1. 1. 2015.
Čl. 12 Podmínek o ceně stočného byl změněn rozhodnutím
předsednictva svazku ze dne 24.11.2016 na období od 1.1.2017 do
31.12.2017 a rozhodnutím ze dne 24.10.2017 na období od 1.1.2018 do
31.12.2018.
V Brodku u Prostějova dne 24.10.2017
za předsednictvo svazku
JUDr. Radek Rozmánek

