OBEC SUCHODOL
Suchodol 8, 261 01 Příbram, IČO 00243361

VYHLÁŠKA č. 2/2019
kterou se mění vyhláška č. 1/2018
Obec Suchodol, příslušná podle zákona č.275/2013 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 515/2006 Sb. a vyhlášky
č.120/2011, za použití Přílohy č.1 a 2 opatření obecné povahy čj. 22402/2006 vydané Mze
ČR, kterým se stanoví pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny stočného
včetně struktury jednotlivých položek a dle § 171,§ 172, § 173 a § 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen správní řád), usnesením zastupitelstva obce č.10/2019/5 ze dne
13.12.2019

Vydává
Opatření obecné povahy ve věci povinnosti, ceny a měření stočného při používání
oddílné splaškové kanalizaci.

Výrok
Obec Suchodol je vlastníkem a provozovatelem oddílné splaškové kanalizace a ČOV, kterou
provozuje dle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě povinnosti dle ustanovení § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších předpisů, Obec Suchodol stanovuje po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy povinnost fyzickým a právnickým osobám (které odvádějí vzniklé splaškové odpadní
vody splaškovou kanalizací a které přebývají v nemovitosti i když nemají v obci trvalý
pobyt) hradit stočné za vzniklé odpadní vody fyzických a právnických osob na základě
smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi Obcí Suchodol a občany. Cena stočného
se stanovuje na základě výpočtu ve výši Kč 32,- za 1m3 odvedené odpadní vody na 1
obyvatele za rok a je platná od 1.1.2020
(cena na 1 osobu/rok dle směrného čísla se stanovuje ve výši 1 120,-Kč).
Forma úhrady je stanovena čtvrtletní, půlroční a roční dle smlouvy.

Poučení
Proti povinnosti, ceně a měření stočného za používání splaškové kanalizace obce Suchodol
vydané formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
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