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Vážení občané, 

Obec Dlouhá Lhota vyfakturovala dle uzavřené smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod 
vyúčtování stočného za období 1-3/2022 objektům připojeným na kanalizaci. 

Cena stočného včetně DPH je pro období 1-3/2022 ve výši 66,00 Kč/m3 vč. 10% DPH. 

 

Datum vystavení daňového dokladu – faktury: 6. 5. 2022 

Splatnost úhrady stočného je stanovena do: 20. 5. 2022 

Hradit stočné lze pouze převodem na účet: 123-5818430237/0100 

Variabilní symbol: uveden na vystavené faktuře 

 

 

Úřední hodiny úřadu: pondělí 19:00 – 21:00 hod. 

Agendu stočného vyřizuje Martina Jenčová, 
kontaktní tel.: 326 397 428 (v úředních hodinách), email: cov@dlouhalhota.cz  pro případné 
reklamace vyúčtování nebo další informace o stočném. 

 

Termín pro podání reklamace vyúčtování stočného je stanoven do 16. 5. 2022. 

 

 

V Dlouhé Lhotě dne 6. 5. 2022   

 
 
Václav Pulda v. r. 

              starosta obce 
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PřipojeníCnaCkanalizaci
Odh)ú/hN/hú"ú)hjehmožnéhsehjižhpřipojithnahvybudovanýhkanalizačníhřád/
Lohtohotohkanalizačníhohřáduhnesmíhbýthsvedenahpovrchováhvoda/hSeptiky
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nahvyznačenéhmístohpozemkuhparc/hč/húB3())hŠvlevohodhcčarodějniccP/
Každý3PkdoPsePpřipojí3PjePpovinenPsePneprodleněPnahlásitPnaPobecním
úřadu,hnebohtutohskutečnosthsdělíhkterémukolivhzastupitelovihobce/
Předhsepsánímhsmlouvyhjehdůležitéhodevzdathvyplněnýhvstupníhdotazník/

VyúčtováníCaCplatba
Sestaveníhvyúčtováníhbudehprobíhathnahzákladěhúdajůhpředanýchhod
VaKhMladáhQoleslav,hkterýhzjišťujehstavyhvodoměrůhvhobci/hLlehtěchtohúdajů
sehvypočítáváhtakéhstavhstočného/hPočethodebranýchhmMhxhcenahstočného/
Nemáte5lihvodoměr,hstočnéhbudemehúčtovathtzv/hpaušálem,hkterýhčiníhMxhmM
prohrodinnéhdomyhahM3hmMhprohbytovéhjednotkyhnahosobuhzahrok/
Přihvyúčtováníhbudemehzohledňovathtakéhměřidlahuhstuden,hprohnapouštění
bazénů,hzaléváníhapod/hProkázáníhtěchtohodběrůhjehnahstraněhodběratele
nezbytné/hVyúčtováníPbudePprobíhatPčtvrtletněhformouhfaktury,hkteráhVám
budehzaslánahnahověřenouhemailovouhadresuhnebohpřípadněhformouhtištěnou
dohpoštovníhschránkyhnebohzaslánahpoštouhčihpředánahosobně/hPlatbaPfaktury
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vystavenéhfaktuře/hCakturuhlzehtakéhuhradithformouhsloženkyhnebohjiným
způsobem,hkterýhnabízíhnapř/hČeskáhpošta/

ČísloCbankovníhoCúčtuCproCplatbu

123-5818430237/0100
VariabilníCsymbol

na vystavené faktuře

QRPkódPproPnačteníPčísla
bankovníhoPúčtuPpoužitím
bankovníPaplikace.
Nahvystavenéhfaktuřehnačítá
zároveňhčástkuhkhúhradě
ihvariabilníhsymbol

JakCseCúčtujeCvýšeCstočného?

Stočnéhsehúčtujehdlehmnožstvíhvodyhproteklé
fakturačnímhvodoměrem,hpokudhjehjediným
zdrojemhvodyhveřejnýhvodovod/hPokudhneníh
jedinýmhzdrojemhveřejnýhvodovod,halehjehv
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VePvyúčtováníPjePpočítánoPsPodběrem3PkterýPjePvyšší
-např.Pje0liPmnožstvíPvodyPzaPfakturačníPobdobíPproteklé
vodoměremPnižšíPnežPstanovenéPsměrnéPčísloP0PúčtujePse
dlePsměrnéhoPčíslaPaPnaopaké.
Vhsouvislostihshtímtohdoporučujemehnainstalovathkhpoužívanému
jinémuhzdrojih5hstudnihdruhýhtzv/hpodružnýhvodoměr/
VodoměrPposkytujePprovozovatelPbezúplatněPvč/hodborné
instalacehŠplombyhapod/P/hNákladyhnahumístěníhpodružného
vodoměruhŠšachtahapod/Phsihhradíhodběratel/

CoCjeCtoCstočné?
JePcenouPzaPodvedeníPodpadníPvody
kanalizacíPnaPčistírnuPodpadníchPvod,
jejíhvyčištěníhnahkvalituhstanovenou
vodoprávníhlegislativouhahodvozhahuložení
hrubýchhnečistothvčetněhupravených
čistírenskýchhkalůhahjejichhlikvidaci/
Právohnahstočnéhvznikáhokamžikemhvtoku
odpadníchhvodhdohveřejnéhkanalizace/

Zalévání,Cnapouštění

bazénůCapod.

Jestližehodběratelhvoduhdodanouhvodovodemhzčástihspotřebuje
bezhvypuštěníhdohkanalizacehahtotohmnožstvíhjehprokazatelně
většíPnežP30Pm3PzaProk,hzjistíhsehmnožstvíhodpadníchha
srážkovýchhvodhodváděnýchhdohkanalizacehbuďhměřením,
nebohodbornýmhvýpočtemhpodlehtechnickýchhúdajůhpředložených
odběratelemhahověřenýchhdodavatelem,hpokudhsehpředem
dodavatelhshodběratelemhnedohodlihjinak/hNebude5lihmnožství
spotřebovanéhdodanéhvodyhnevypouštěnéhdohkanalizacehměřeno
vodoměremhodběratelehumístěnýmhnahsamostatnéhodbočce,
jePodběratelPpovinenPprokázatPdodavateliPmnožství
spotřebovanéPdodanéPvodyPnevypouštěnéPdoPkanalizace
jinýmhvhodnýmhzpůsobemhtak,habyhbylohmožnéhprovést
odbornýhvýpočet/

LohkanalizacehsePzakazujehvypouštěthpísek,hštěrk,hkovovéhpředměty
Šnapř/hžiletky,hhřebíky,hdrátyP,htextilie,hprovazy,hpapírovéhpleny,
hygienickéhvložky,hobalyhodhšamponů,hmikrotenovéhsáčky,huhynulá
zvířata,hzbytkyhjídelhŠnapř/hkosti,hstřevaP,hjedy,hbarvy,hžíraviny,hředidla,
hořlavéhahvýbušnéhlátky,htuky,holejehahdalšíhlátkyhahpředměty,hkteré
nejsouhodpadnímihvodamihahmohouhzpůsobithporuchuhkanalizaceha
funkcehČOV/hVhpřípadě,hžehjehkanalizacehukončenahčistírnouhodpadních
vod,hneníPdovolenoPvypouštětPdoPkanalizacePodpadníPvody
přesPseptikyPaniPpřesPžumpy/
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Vychází se ze směrých čísel:
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nahskutečněhbydlícíhosobu/
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wČFh""3"-6Búh|hLwČFhIZ""3"-6Búh|hwLLSFhgnyanpgh|htel/FhMúxhM6NhBú-
emailFhcov9dlouhalhota/czh|hinformačníhwebFhwww/dlouhalhota/cz(cov
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