Žádost o snížení stočného
za množství vody nevypuštěné do veřejné kanalizace při zalévání pozemků 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
Počet bydlících osob
Celková výměra pozemků
v tom: zpevněné plochy
zahrady okrasné nebo osázené zeleninou
zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané
Spotřeba vody za poslední 4 roky (v m3):
2016
2015
2014
2013
Důvod žádosti o snížení stočného:
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. Snímek z katastru nemovitostí
2. Zákres zavlažovaných ploch s uvedením, které plochy jsou zpevněné či zastavěné, využívané jako
okrasná či zeleninová zahrada a dále plochy osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané. 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. 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 m 3/rok
(dle přílohy č.12, vyhl. č. 428/2001 Sb.)
Vyplní pracovník Obce Božanov.
Výpočet sníženého stočného:
Zahrady okrasné nebo osázené zeleninou

(v akrech) x 16m3 =

m3

Zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané
(v akrech) x 3m3 =

m3
m3

Celkem :

_______________________
datum, podpis
Vyjádření Obce Božanov:
Souhlasím:
snížení stočného o

m3

Nesouhlasím (zdůvodnění):

_______________________
za Obec Božanov, datum, podpis

