
Podmínky sazby a platby stočného v obci Výkleky pro rok 2023 

1. Obec Výkleky je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace 

v obci Výkleky. 

2. Výše stočného pro rok 2023 je stanovena částkou 45 Kč/m3 

3. Výše stočného je rozpočítána mezi jednotlivé odběratele dle 

spotřeby vody měřené vodoměrem nebo dle směrných čísel roční 

spotřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 ze dne 29. dubna 2011, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001Sb., ze 

dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů. Při plné vybavenosti RD činí toto množství 36 

m³/osoba/rok a při plné vybavenosti bytové jednotky množství 35 

m³/osoba/rok. 

- Ve všech domech, kde je jediným zdrojem voda měřená 

vodoměrem, určuje se stočné podle naměřené spotřeby vody na 

vodoměru 

- V domech, kde je zdroj vody pouze z jiných zdrojů než 

z veřejného vodovodu, určuje se stočné dle směrných čísel 

vyhlášky č. 120/2011 ze dne 29. dubna 2011. 

- V domech s kombinovaným odběrem (voda z veřejného 

vodovodu v kombinaci s vodou z jiných zdrojů), určuje se stočné 

dle směrných čísel vyhlášky č. 120/2011 ze dne 29. dubna 2011. 

4. Na domy napojené na obecní kanalizaci částečně – pouze odvod 

dešťových vod, se dle §20 odst.6, zák. č. 274/2001Sb. zákon o 

vodovodech a kanalizacích, se povinnost platit stočné nevztahuje. 

5. U nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizaci, nebude výběr 

stočného prováděn. Majitel však musí doložit jakým způsobem 

likviduje odpadní vody ze své nemovitosti (doklad o provozu 

domovní ČOV nebo vývoz odpadní jímky). Trativod bez povolení 

vodoprávního úřadu je protizákonný – ust. §8 odst. 1 písm. c) zák. č. 

254/2001 Sb., o vodách v platném znění. 

6. Za platbu stočného odpovídá majitel nemovitosti. 

7.  Majitel nemovitosti, která je pronajata k bydlení dalším osobám, 

dodá obci prohlášení o počtu ubytovaných osob.  



8. Poplatek za stočné mají povinnost hradit všechny osoby trvale 

připojené k dané nemovitosti (1. Každý, kdo je přihlášen v dané 

nemovitosti/bytě k trvalému pobytu, 2. Každý, kdo 

v nemovitosti/bytě bydlí po dobu delší než 3 měsíce v roce, to je, že 

nemovitost/byt dlouhodobě užívá, má v ní své osobní věci, žije zde 

v nájmu, či u svých příbuzných). Osoba trvale přihlášena k pobytu 

v nemovitosti, ale fyzicky pobývající dlouhodobě mimo obec, doloží 

doklad o zaplacení stočného v místě svého aktuálního pobytu. – 

čestné prohlášení ke stažení na stránkách obce: www.vykleky.cz 

9. Při změně trvalého pobytu, narození nebo úmrtí v daném roce bude 

placena poměrná část od následujícího měsíce po nahlášení změny. 

10. Za osoby trvale přihlášené k pobytu v nemovitosti, ale dlouhodobě 
pobývající mimo trvalé bydliště v zahraničí, podá majitel nemovitosti 
čestné prohlášení o této skutečnosti.  - čestné prohlášení ke stažení na 
stránkách obce: www.vykleky.cz 
11. V provozovnách, ve kterých lze spotřebu změřit a není jiný          
zdroj vody, se účtuje stočné podle naměřené spotřeby vody na 
vodoměru. 
12. Neobydlený dům, nebo dům určený k individuální rekreaci –   pro 
účely výpočtu stočného se má za  to, že dům je k rekreaci využíván 
celoročně s přiměřenou četností jednou osobou, a fakturace bude 
prováděna dle směrných čísel. Pro dodávku a odběr je volena 
minimálně daná hodnota dle přílohy Majitel č. 12 vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 428/2001. musí doložit čestné prohlášení o 
skutečnosti, že se jedná o nemovitost určenou k individuální rekreaci 
nebo neobydlenou nemovitost – čestné prohlášení ke stažení na 
stránkách obce: www.vykleky.cz 
 
 
Tyto podmínky sazby a platby stočného byly projednány a schválena 
na 2. Zasedání zastupitelstva obce Výkleky usnesením č. 10 


