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Směrnice č. 1/2022,
stočné na území obce Dlouhá Lhota
Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota se na svém zasedání dne 14. 9. 2022 usnesením č. ZO/2022/14 usneslo
vydat v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto směrnici, upravující způsob
likvidace tekutých domovních odpadů, stanovení, fakturaci a úhradu stočného na území obce Dlouhá Lhota.

Článek I.
Základní ustanovení
1. Obec je povinna se v této věci řídit zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Tato směrnice upravuje způsob likvidace tekutých domovních odpadů (dále odpadní vody), stanovení,
fakturaci a úhradu stočného v obci Dlouhá Lhota (dále jen „směrnice“).
Článek II.
Odpadní vody
Ve smyslu zákona o odpadních vodách se za odpadní vodu považuje voda použitá v rodinných domech,
v rekreačních objektech, provozech a zařízeních, která má změněnou jakost (složení a teplotu) a může
ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
Článek III.
Povolený způsob likvidace odpadních vod
1. Obec může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo
mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné.
2. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustné koncentrace znečištění (limity) a seznam látek, které nejsou
odpadními vodami a které nesmějí být do veřejné kanalizace vypouštěny.
3. V částech obce, kde není vybudovaná veřejná kanalizace nebo je vybudovaná veřejná kanalizace, ale
stavba není napojena na tuto kanalizaci, jsou majitelé nemovitostí povinni udržovat stávající žumpy a
septiky v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich vyvážení. V tomto případě musí septik odpovídat ČSN
730905.
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Článek IV.
Stočné
1. Stanovení ceny a úhrady stočného za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro veřejnou potřebu.
Úhradu za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací platí majitelé nebo uživatelé domů, drobných
provozoven a soukromí podnikatelé na základě smlouvy uzavřené s Obcí Dlouhá Lhota, jako
provozovatelem veřejné kanalizace. Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním odpadních vod.
2. Stočné jsou povinni platit všechny osoby, které bydlí v nemovitostech (rodinné nebo nájemní domy,
chalupy, chaty apod.) nebo osoby vlastnící stavbu, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci na
území obce Dlouhá Lhota a které mají možnost připojení na veřejnou kanalizaci.
3. V případě změny místa pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí stočné v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
4. Vybírání stočného zajišťuje Obecní úřad Dlouhá Lhota.
Článek V.
Smlouvy
1. Na poskytování služby spočívající v odvádění odpadních vod je uzavřena s vlastníkem nemovitosti
napojené na veřejnou kanalizaci Smlouva o odvádění odpadních vod splaškovou kanalizací.
2. Obec Dlouhá Lhota je dodavatelem služby na odvádění odpadních vod, provozovatelem a vlastníkem
veřejné kanalizace.
3. Návrh smlouvy na odvádění odpadních vod schvaluje zastupitelstvo obce. Vlastní smlouvy s vlastníkem
nemovitosti podepisuje starosta obce.
Článek VI.
Cena za poskytnutou službu
1. Předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do veřejné kanalizace
takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody
odebral z veřejného vodovodu s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů (vlastní studny).
Směrné číslo roční potřeby bude vycházet z kategorie pro vybavenost domácností WC + koupelna +
průtokový ohřívač nebo bojler. Směrné číslo v této kategorii je 36 m3 pro rodinný dům a 35 m3 pro
bytovou jednotku na osobu a rok (a dále jejich násobků).
2. Odběratel služby na odvádění odpadních vod bude stočné hradit podle množství vody uvedené v odst. 1)
tohoto článku.
3. Nejpozději v prosinci běžného roku zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota schválí cenu stočného za 1 m3 na
následující kalendářní rok. Při výpočtu ceny stočného se vychází z obecně závazných platných cenových
předpisů a rozhodnutí vlastníka kanalizace.
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4. Dodavatel je povinen každou změnu ceny stočného zveřejnit a to nejpozději do 15 dnů po schválení.
Vyhlášení změny ceny stočného bude provedeno prostřednictvím obecního úřadu – na úřední desce obce,
elektronické úřední desce.
5. Stočné bude použito na provozní náklady a opravy veřejné kanalizace a pro povinnou tvorbu rezervy dle
zákona.
6. Odběratel má právo požadovat po dodavateli kalkulaci ceny stočného.
Článek VII.
Způsob úhrady stočného
1. Stočné bude odběratelem hrazeno za příslušné fakturační období. Fakturace budou prováděny čtvrtletně.
Odběratel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti.
2. Platby budou prováděny odběratelem převodem na bankovní účet dodavatele č.: 123-5818430237/0100,
variabilním symbolem je číslo faktury a lhůta splatnosti faktur je 14 dnů.
3. V případě pozdní úhrady může dodavatel odběrateli účtovat úroky z prodlení v zákonné výši a příslušné
paušální náklady spojené s vymáháním dluhu.
4. Případný přeplatek na stočném za dané fakturační období bude odběrateli vrácen na bankovní účet v plné
výši.
5. V případě splatných pohledávek na odběrných místech téhož odběratele je dodavatel oprávněn započíst
přeplatek na jejich uhrazení. O takto provedených zápočtech bude dodavatel odběratele informovat.

Článek VIII.
Kontrola způsobu likvidace odpadních vod
1. Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném
znění mají právo provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod tyto orgány:
a) obecní úřady,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) krajské úřady,
d) ministerstvo.
2. Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu příslušného orgánu
povinni doložit:
a) protokol o vodotěsnosti septiku,
b) doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod s uvedením jména, čísla
popisného nemovitosti a data,
c) prokázat odvoz takového množství odpadní vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo
odpovídá směrnému číslu dle Vyhlášky č. 244/2021 Sb. a vybavenosti bytu, v případě, že odběratel
odebírá vodu i z jiných zdrojů. Případný rozdíl bude provozovatelem veřejné kanalizace fakturován.
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Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Při porušení této směrnice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprav, bude
dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
2. Součástí této směrnice je příloha č. 1 – Vzor smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod.

Článek X.
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2022.

V Dlouhé Lhotě dne 14. 9. 2022

…..………………………….
Václav Pulda v. r.
starosta obce
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