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Obec Vyšehoří
Zastupitelstvo obce Vyšehoří
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o způsobu
stanovení výše stočného v obci Vyšehoří

Zastupitelstvo obce Vyšehoří vydává na základě usnesení zastupitelstva obce č. 8/2019 ze dne
11.12.2019 v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 20 odst. 4, zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Vyšehoří
(dále jen vyhláška).
Článek 1
Úvodní ustanovení
Obecně závazná vyhláška řeší stanovení výše stočného, způsob úhrady stočného a okruh osob
fyzických a právnických na území obce Vyšehoří, které jsou povinny hradit stočné. Cílem
vyhlášky je vytvářet podmínky pro odvádění odpadních vod. Řízení o poplatcích vykonává
Obecní úřad Vyšehoří (dále jen ,,správce poplatku“).
Článek 2
Poplatník
Poplatníkem stočného je :
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, která je napojena na obecní
kanalizaci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
napojenou na obecní kanalizaci,
c) právnická nebo fyzická osoba s oprávněním k podnikání, jejíž nemovitost v obci ve které
podniká, je napojena na obecní kanalizaci,
d) fyzická osoba, která není trvale hlášena v obci Vyšehoří, ale evidentně a prokazatelně se
v nemovitosti, připojené na obecní kanalizaci, zdržuje a produkuje odpadní vody.
Článek 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku na rezervní fond oprav za kalendářní rok činí 200,-Kč, jako pevná složka
stanovena na základě ustanovení Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 428/2001 SB., § 30, příloha
č. 12 za obytný objekt a rok, kterou s provádí zákon č. 247/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích. Poplatek jsou povinni hradit všichni majitelé nemovitostí, u nichž je stanoveno
stočné dle článku 4 bodu B) - tedy podle vodoměru. Poplatek tvoří v rozpočtu obce rezervní
fond na opravy sítě kanalizace v majetku obce Vyšehoří. Občané, hradící stočné dle směrných
čísel, mají zahrnut poplatek na rezervní fond oprav ve výši ročního stočného.
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Článek 4
Stanovení stočného
V obci Vyšehoří je dnem platnosti vyhlášky platné stanovení výše stočného:
a) dle směrných čísel u nemovitostí, u nichž nelze prokazatelně vyloučit jiný zdroj vody
povrchové či studniční a její odvod do obecní kanalizace,
b) dle vodoměru u nemovitostí, u nichž byl místním šetřením prokazatelně potvrzen jediný
možný zdroj vody a to z vodovodní přípojky od certifikovaného dodavatele pitné vody,
přičemž na pozemku u nemovitosti se nenachází podzemní vrt, studna, povrchová voda
stojící či tekoucí s možností použití čerpadla vody, není využívána dešťová voda pro účely
domácnosti.
Stanovení výše stočného dle směrných čísel podléhá schválení Zastupitelstva obce Vyšehoří
pro každý daný rok a vychází z nákladů stočného prokazatelně využitých na čištění odpadních
vod vyprodukovaných na území obce Vyšehoří za daný rok. Není-li prováděno měření
množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody
certifikovaným vodoměrem a není-li možno vyloučit na pozemku jiný zdroj vody, určí se
množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody, jak určuje
Vyhláška č. 428/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Stanovení výše stočného dle vodoměru podléhá povinností majitele nemovitosti podat žádost
o stanovení výše stočného dle vodoměru správci poplatku s uvedením počtu osob
v nemovitosti, předložením aktuálního odečtu vodoměru s platným vyúčtováním vodného od
správce vodovodní sítě obci, jakožto správci poplatku stočného. Stočné bude následně
stanoveno dle předložených dokladů do 30.6. každého roku.
Stanovení stočného v obou případech dle vodoměru i dle směrných čísel je objektivním
určením množství vyprodukované splaškové vody do obecní kanalizace, za kterou obec hradí
zpracovateli a majiteli čističky odpadních vod – obci Chromeč, adekvátní, objektivně a
prokazatelně stanovené a vypočtené náklady.
Článek 5
Úhrady stočného a poplatků
Poplatek na tvorbu rezervního fondu oprav kanalizace ve výši 200,-Kč na obytnou
budovu a rok je splatný vždy do data 30.11. daného roku platbou bezhotovostní na
účet: 190 562 4349/0800 nebo hotově do pokladny Obce Vyšehoří v úředních hodinách.
Poplatek na tvorbu rezervního fondu oprav kanalizace jsou povinni hradit všichni
poplatníci bez rozdílu.
Stočné pro všechny poplatníky bez rozdílu vyjmenované v článku č. 2 OZV 1/2019 je
splatné do data 30.11. daného roku platbou bezhotovostní na účet: 190 562 4349/0800
nebo hotově do pokladny Obce Vyšehoří, Vyšehoří 50 v úředních hodinách.
Každý poplatník - majitel nemovitosti obdrží předpis k úhradě stočného do 31.5. každého
roku. Poplatníkovi je umožněno od 1.6. každého roku do data splatnosti 30.11. každého roku
uhradit poplatek na tvorbu rezervního fondu oprav a poplatek za stočné v libovolných
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splátkách dle přiděleného variabilního symbolu na předpise k úhradě, nejpozději však do data
splatnosti 30.11. každého roku.
Článek 6
Výjimky z úhrad stočného a slevy
Od poplatku stočného mohou být osvobozeny fyzické a právnické osoby v obci pouze na
základě schváleného usnesení Zastupitelstva obce Vyšehoří po podání písemné žádosti
s uvedením důvodů pro stanovení výjimky. Výjimka z úhrady stočného pro fyzické osoby je
povolena usnesením zastupitelstva obce vždy na dobu určitou po dobu trvání oprávněnosti
žádosti. Žadatel v souladu s usnesením ZO ze dne 19.2.2020 doloží obci kopii nájemní
smlouvy a doklady prokazující úhradu stočného v jiné obci. Podmínkou je, že žadatel o
výjimku se v obci trvale nezdržuje, nepřebývá zde a neprodukuje odpadní vody.
Studenti SŠ a VŠ s trvalým pobytem v obci, kteří doloží kopii nájemní smlouvy na byt či
studentskou kolej s potvrzením o úhradě nájemného a kopii potvrzení o studiu na daný rok,
obdrží pro daný rok 50% slevu na stočném.
Od poplatku stočného za zaměstnance jsou Usnesením ZO Vyšehoří č. 6 ze dne 26.6.2019
trvale osvobozeny vyjmenované podnikatelské subjekty se sídlem v obci Vyšehoří na dobu
neurčitou: Kvapilík - Hasící přístroje, Okna Blaha.
Od poplatku stočného jsou osvobozeny fyzické osoby, k jejímž nemovitostem vydal místně
příslušný vodoprávní úřad dočasné povolení k vypouštění odpadních vod do domovní čističky
odpadních vod. Tato výjimka platí do doby trvání povolení, přičemž k datu ukončení povolení
k vypouštění odpadních vod do čističky je povinen se majitel nemovitosti připojit na obecní
splaškovou kanalizaci a dbát všech povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky.
Článek 7
Sankce za nedodržování vyhlášky
Porušování této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 250/2016 Sb., o
zodpovědnosti za přestupky a zákona č. 251/ 2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž ostatní zákonné normy a opatření v oblasti ochrany životního
prostředí a sankce jimi ukládané nejsou dotčeny.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 7.3.2020

Bc. Ilona Vařeková, DiS.
Starostka obce

Ing. Lukáš Čepa
Místostarosta obce

Schvalovací doložka: Tato Obecně závazná vyhláška č.1/2020 byla projednána a schválena
v plném znění na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vyšehoří dne 19.2.2020 usnesením
č. U 9/2020/19.2.2020.
Vyvěšeno: 19.2.2020
Sejmuto: 6.3.2020

Obec Vyšehoří, IČO 00853101, Vyšehoří č. 50, 789 01 Zábřeh, DS: 2x5bvdh
www.vysehori.cz, tel.: 583 238 851, email: vysehori.ou@seznam.cz,
č.ú.: 190 562 4349/0800, tel. starosta: 724 387 709, email: vysehori.starosta@seznam.cz

Filename:
Vyšehoří.doc
Directory:
Template:

OZV 1_2020 o způsobu stanovení výše stočného v obci
C:\Users\cepalu1\Downloads
C:\Users\cepalu1\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.

dotm
Title:
Subject:
Author:
Starostka
Keywords:
Comments:
Creation Date:
10/14/2019 3:29:00 PM
Change Number:
31
Last Saved On:
3/10/2020 2:37:00 PM
Last Saved By:
Spravce
Total Editing Time: 180 Minutes
Last Printed On:
1/25/2022 2:59:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words:
1,182 (approx.)
Number of Characters: 6,741 (approx.)

