OZNÁMENÍ
O VÝBĚRU STOČNÉHO PRO ROK 2022
Obec bude stočné vybírat na základě řádně uzavřených smluv o odvádění odpadních vod. Povinnost
vlastníka kanalizace je uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem jak vyplývá z §8
odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Zastupitelstvo rozhodlo, že stočné bude vybíráno dle směrných čísel roční potřeby vody, které jsou uvedeny
v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
Zastupitelstvo obce Lutopecny schválilo cenu pro stočné ve výši 17,14 Kč za 1 m3 tj. 600,- Kč za rok na osobu
užívající kanalizaci obce.
Stočné je povinen platit každý obyvatel každé nemovitosti, která je napojena na veřejnou kanalizační
síť. Platit musí i děti bydlící v objektu a i osoby, které v objektu bydlí, přestože v něm nemají trvalý
pobyt.
Upozorňujeme, že dle smlouvy je povinnost odběratele nahlásit nejpozději do 14 dnů každou změnu
skutečností oproti údajům uvedeným ve smlouvě, tedy např. změna počtu osob - uživatelů
v nemovitosti. Vznikne li nenahlášením takové změny provozovateli újma, je odběratel povinen ji
v plném rozsahu uhradit.
K nahlášení změny slouží formulář :
,,Přiznání majitele domu k výpočtu platby za stočné pro rok 2022 za rodinný dům“
(formulář lze stáhnout na stránkách obce www.lutopecny.cz – dokumenty ke stažení nebo vyzvednout na
obecním úřadě Lutopecny)
Sazby stočného pro rok 2022
Stanovená cena: 17,14 Kč/ m3 x 35 m3 = 600,- Kč na osobu a rok
Způsob úhrady:
V pokladně OÚ Lutopecny : od 1.8.2022 do 31.8.2022 7.00 – 11,30 a 12,00 – 15.00 hod
Bezhotovostním převodem:

od 1.8.2022 do 31.8.2022

číslo účtu: 1483124319/0800
VS: 23212111
SS: Lutopecny 071xxx
Měrůtky 072xxx
(místo xxx se doplní číslo popisné, příklad Lutopecny nemovitost s č. p. 1 : 071001)

Vzhledem k výši platby a s ohledem na epidemiologickou situaci
upřednostněte platbu převodem.

