LITAVA DSO
Náves 83, 683 52 Šaratice, 725 111 494

Pravidla pro připojení ke kanalizaci a ČOV
Výbor DSO Litava předkládá zastupitelům členských obcí návrh pravidel pro
připojení ke kanalizaci a o způsobu výběru stočného účtovaného provozovatelem
kanalizace a ČOV společné pro Šaratice, Hostěrádky-Rešov a Zbýšov, které byly
již projednány na společném pracovním setkání:
1) z důvodu neexistence relevantních vstupních dat a reálných skutečných
nákladů se pro rok 2017 stanovuje cena za stočné na 35,- Kč/m3 vč. DPH.
2) pro výpočet účtovaných m3 splaškové vody se bude vycházet u nemovitosti
určené pro bydlení z počtu osob, které se zde skutečně zdržují – tento počet
sdělí majitel nemovitosti při uzavírání smlouvy čestným prohlášením –
aktualizovat tento počet je majitel nemovitosti povinen do 30 dnů po
změně, ale do fakturace se promítne až v následujícím fakturačním období.
3) pokud se v takové napojené nemovitosti trvale nezdržuje žádná osoba, pak
se bude účtovat stočné ve výši jako za jednu osobu.
4) účtované množství splaškové vody bude vycházet u nemovitosti určené pro
bydlení z tzv. směrného čísla spotřeby podle celorepublikového průměru,
tj. 35 m3 na osobu/rok.
5) u nemovitostí určených ke komerčním nebo výrobním účelům se bude
vycházet podle spotřeby vykázané vodoměrem pro příslušnou nemovitost
(v případě, že se v objektu využívá pro technické účely i studniční nebo
dešťová voda, je majitel nemovitosti povinen na vlastní náklady zajistit
osazení vodoměru i pro tento zdroj vody).
6) pro nové přípojky, kdy při realizaci projektu nebyla z jakéhokoliv důvodu
domovní šachta realizována, ZO souhlasí s navrženým jednotným
příspěvkem od nového zákazníka na osazení nové domovní šachty ve výši
50.000,- Kč. V případě, že tato šachta bude od hlavního řádu vzdálená více
jak 5 metrů, bude příspěvek navýšen o 1.000,- Kč za každý další započatý
metr v tzv. zeleném pruhu. V případě křížení s komunikací hradí nový
zákazník celé náklady s tím spojené.
7) úhrada stočného se bude podle těchto pravidel fakturovat jednotlivým
klientům 2x ročně s možností úhrady bankovním převodem, popř.
v hotovosti v jednotlivých obcích v době vyhrazené speciálně pro tento
účel.
8) ZO se zavazují, že případný rozdíl mezi příjmy a výdaji DSO Litava
uhradí ze svého rozpočtu ve výši odpovídající podle podílu v tomto svazku
daném stanovami v platném znění.
9) ZO souhlasí, aby výbor DSO podle těchto zásad začal připravovat smlouvy
s jednotlivými majiteli nemovitostí. Termín pro uzavření všech smluv je
nejpozději do 31.12.2016.

