
Všeobecné obchodní podmínky  

Přílohač.1 smlouvy na odvádění odpadních vod. Ver.2 

1. Cena 

Od cca počátku září 2015 (od doby odečtu)  Vám bude již počítáno stočné za Váš objekt.  Výše 

stočného je pro rok 2015 stanovena na 18,00 Kč vč. DPH/m3 (15,652 + (15% ) 2,348Kč). Cena 

pro další období bude upravena obecní vyhláškou dle nákladů v předcházejícím roce. 

2. Odpočty 

Odpočty budou vždy prováděny na konci čtvrtletí. Odpočty bude provádět M. Doležán.  

Částka za stočné bude mít tato pevná data splatnosti:  

Za 1. čtvrtletí  …………….k 30. 4.   Za 2. čtvrtletí…………….k 31.7.  

Za 3. čtvrtletí ………….. k 31. 10.  Za 4. čtvrtletí………….. k 31.1. následujícího roku 

Žádáme  Vás, aby jste s tímto výdajem předem počítali a  měli dostatečnou finanční rezervu 

pro úhradu stočného.  Po datu splatnosti Vám bude napočítané penále a to 10% z celkové 

částky. Předběžnou výši vašeho stočného si můžete spočítat takto: motohodiny x 2,5  = m3 x 

cena za m3. Přesná cena Vám bude sdělena při platbě na OÚ. 

3. Výběr. 

Stočné je vybíráno  hotově na OÚ nebo bezhotovostně na č.ú.      104669614/0300 

Pro majitele rekreačních objektů, kteří se v obci zdržují především o víkendech platí, že 

mohou platit na účet obce. Výši stočného si mohou vyžádat e-mailem na adrese: 

podatelna@novavesuchot.cz  či telefonicky 569621528.   V případě platby na účet bude 

nutné dodržet následující:  č.ú.      104669614/0300 Variabilní symbol bude  číslo popisné či 

číslo evidenční vašeho objektu a do zprávy pro příjemce uvedete vaše příjmení a STOCNE RO 

(do zprávy pište bez háčků a čárek). Pokud platba nebude identifikována, vrátíme ji zpět.  

4. Poruchy 

Nahlášení poruchy lze na mob. čísle 601552942 Doležán Miroslav nebo 602537984 Starosta. 

Kontrola zařízení se bude provádět od nahlášení do 2 hodin. V případě jednoduché závady 

bude odstraněno ihned. Dále upozorňujeme, při poruše, která je zaviněna porušením 

provozních pravidel dle návodu čerpací soupravy ( Obdržela každá nemovitost), bude zásah 

technika zpoplatněn  částkou  350,00 Kč bez DPH./hodina + (21%) 73,5Kč DPH = 

423,5Kč/hodina a náklady za materiál hradí majitel nemovitosti. Lepší je dvakrát zavolat 

technika údržby na banální kontrolu, než nechat čerpadlo totálně zničit. 

 

5. Čištění.  

Kontrolu šachet provádí obecní zaměstnanec 2x ročně. Provede zaškolení na látky, které jsou 

nevhodné na vypuštění dle Kanalizačního řádu. Dále provede zácvik na jednoduchou údržbu 

čerpací šachty. Dále upozorňujeme, že materiál po vyčištění šachty je nutno uložit do 

kompostu nebo po odvodnění tuhý sediment do popelnice jako tuhý komunální odpad. 

Tento materiál je majetkem nemovitosti, u které se šachta nachází. Je nutné nechat vstup do 

šachty volný, nezakrývat kameny, květináči či nádržemi  na vodu, musí být volně přístupné.  
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