MĚSTO BRUŠPERK
________________________________________________________________________________________________

K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
_______________________ ______________________________________________________________________________________

ŽÁDOST
o snížení množství stočného pro rok 202..
pro kanalizaci ve vlastnictví města „Pod přehradou II.“
dle zákona č.274/2001 Sb., v platném znění

Odběratel (jméno a příjmení): ..............................................................................
Adresa odběrného místa: ....................................................................................
Zasílací adresa (pokud se liší od adresy odběrného místa) .......................................................
Typ a rozměry bazénu:

................................................................................

Celkový objem bazénu v m³: ............................................................................
Výrobní číslo vodoměru :……………………………………….č. plomby: ………………………………………………..
V případě zjištění, že údaje nejsou uvedeny přesně a pravdivě, si Město Brušperk vyhrazuje právo na
účtování stočného v plné výši a může uplatnit sankce až do výše 3 000 Kč.
Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje se zakládají na pravdě, a že nepoužívám jiné zdroje vody
kromě vody dodávané společností SmVaK Ostrava a.s.
Prohlašuji, že vodu z bazénu nevypouštím do kanalizační přípojky

V Brušperku dne

Podpis odběratele:

……………………………………..

.....................................

Pokyny:




Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb, v platném znění, můžete o snížení
požádat, pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete bez vypouštění do kanalizace
a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 /rok (§19 odst.7 ).
Žádost o snížení stočného je nutné podat do 30.6.202... a poté každý další rok, žádost se
automaticky neobnovuje !

Žádost o snížení ceny stočného pro kanalizaci ve vlastnictví města „Pod přehradou II.“
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K první žádosti je nutné doložit kopii přesné výměry bazénu (z předávacího protokolu, kupní
smlouvy apod.) popř. fotodokumentaci. Toto již není nutno další roky opakovat, pouze v
případě nového bazénu.
Objem bazénu musí být nad 30 m3.
Před napouštěním bazénu je nutné vyzvat technika provozování kanalizace v obci Tomáše
Daňka, tel. č. 739 588 676 k prvotní kontrole.
Stejný postup je nutno opakovat i při vypouštění bazénu.
Voda, u které je nárokováno snížení stočného, bude měřena tzv. podružným vodoměrem,
tento si osadí každý žádající odběratel na své vlastní náklady. Z pohledu odběratele je nutné
ověřit, na jak dlouho je vodoměr ocejchován, optimální doba je 5-6 let platností ocejchování.

Kontrolu vodoměrné soustavy, její zaplombování a případné dotazy sdělí technik Tomáš Daněk.
Vodoměr musí být umístěn směrem do venkovního prostoru tak, aby z něj nebyla možnost odebírat
vodu do prostoru nemovitosti.
Vypouštění bazénu bude oznámeno min. 3 dny předem na tel. č. 739 588 676 (Tomáš Daněk) z
důvodu kontroly vypouštění a opisu stavu podružného vodoměru.
Odpočet množství vody neodvedené do kanalizace (nad 30 m3) bude proveden do 12 měsíců od
konečného opisu podružného vodoměru.

Vyplní Město Brušperk , technik provozování kanalizace Tomáš Daněk

Vyjádření: ......................................................................................... .............

Žádost vyhodnotil a údaje v ni ověřil dne: ...........................................................
Jméno a vlastnoruční podpis: ...............................................................................

