Žádost o snížení stočného
za množství vody nevypuštěné do veřejné kanalizace ze zahradního bazénu v
objemu prokazatelně větším než 30 m3/rok (dle §19 z. 274/2001 Sb.) pro rok 2017.
Žadatel – odběratel:
Příjmení, jméno
Bydliště
Adresa odběrního místa:
Číslo odběrného místa
Parcelní čísla pozemků, katastrální území
Datum uvedení do provozu
Počet bydlících osob
Spotřeba vody za poslední 4 roky (v m3):
2016
2015
2014
2013
Důvod žádosti o snížení stočného (způsob
likvidace vod) :
Odběratel prohlašuje, že všechny jím uvedené skutečnosti jsou pravdivé a souhlasí s případnou prohlídkou
odběrního místa k posouzení žádosti. Odběratel prohlašuje, že nepoužívá jiný zdroj vody než veřejný
vodovod Obce Božanov.
Odběratel bere na vědomí, že v případě uvedení nepřesných nebo nepravdivých údajů, neohlášení změn
nebo neumožnění kontroly nemovitosti zaměstnancům Obce Božanov bude stočné doúčtováno v plné výši
a uplatněna smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč.

_____________
datum

________________________
podpis žadatele

tel: +420 __________________

Přílohy žádosti:
1. stavební povolení (ohlášení) na stavbu bazénu
2. kolaudačního rozhodnutí (souhlas) k užívání bazénu
3. technickou dokumentaci výrobce bazénu včetně postupu při zazimování a postupu úpravy vody
4. způsob měření nebo technický propočet množství vody, která není vypuštěna do veřejné kanalizace
5. situační náčrt bazénu, kanalizační přípojky od nemovitosti a jejího napojení do veřejné kanalizace
(event.. fotodokumentaci umístění bazénu)
Žádost o snížení stočného bude akceptována při splnění podmínek:
1. Množství vody nevypuštěné do kanalizace je prokazatelně větší než 30 m3/rok.
2. Spotřeba vody na jednoho obyvatele po odečtu vypočteného stočného nebude nižší než 35 m3 za rok (dle
přílohy č. 12, vyhl. č. 428/2001 Sb.)

Vyplněnou žádost včetně příloh zašlete na adresu Obec Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov. Žádost
platí na jeden rok. Při podání opakované žádosti se uvedou jen aktualizované nebo změněné údaje proti
původní žádosti. Snížení stočného bude provedeno po celoročním vyúčtování.

Vyjádření Obce Božanov.
Souhlasím:
snížení stočného o

m3

Nesouhlasím (zdůvodnění):

_______________________
za Obec Božanov, datum, podpis

