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Obec Vysoká nad Labem
Vážení spoluobčané!
Obec Vysoká nad Labem jako vlastník čistírny odpadních vod a podstatné části kanalizace na
území obce je povinna dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích uzavřít smlouvu
o odvádění odpadních vod s koncovým odběratelem.
„ZÁKON 274/2001 Sb, §8, odst. (6):
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem
zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod
s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka
vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele.“
Dosud jsme takové smlouvy neuzavírali, a to i z toho důvodu, že obec nevybírá od občanů
stočné. Toto není naším úmyslem ani v budoucnu, nicméně příslušný vodoprávní úřad nás
upozornil, že smlouvy musí být uzavřeny písemně i v případě, že odběratel stočné nehradí.
Pokud smlouvy nejsou uzavřeny v písemné formě, může být toto posouzeno jako
porušení zákona o vodovodech a kanalizacích a obci může být uložena odpovídající pokuta.
Vzhledem k tomu, že takové situaci chce obec samozřejmě předejít, byly připraveny tři
varianty smluv s odběrateli, podle typu napojení na kanalizaci:
a) pro odběratele, kteří jsou připojeni do obecní kanalizace zakončené ČOV (většina staré
zástavby - na mapě na druhé straně tohoto dopisu označena červeně)
c) pro odběratele, kteří jsou připojeni do obecní kanalizace nezakončené ČOV (většina Podlesí
- na mapě na druhé straně tohoto dopisu označena modře)
c) pro odběratele, kteří jsou připojeni do kanalizace jiného vlastníka, která ale ústí do obecní
ČOV (většina nové zástavby - na mapě bez označení)
Zdůrazňujeme, že tyto smlouvy nejsou uzavírány proto, aby obec začala vybírat stočné,
ale proto, že to ukládá zákon. Náklady na odvádění a čištění odpadních vod (stočné)
budou i nadále hrazeny z rozpočtu obce Vysoká nad Labem.
Případné dotazy rádi zodpovíme. Kanalizační řád je zveřejněn na webu obce a je samozřejmě
k dispozici na obecním úřadě.
Prosím, přečtěte si přiloženou smlouvu, doplňte údaje o vlastníku nemovitosti a adresu
odběrného místa, smlouvu ve dvojím vyhotovení podepište a jeden výtisk doručte na
obecní úřad.
Děkujeme za spolupráci a za pochopení.
Ing. Jiří Horák, starosta
Příloha:
2x smlouva

