Česká 1, 696 18 LUŽICE
INFORMACE
ke snížení fakturace stočného
pro období 2018/2019 a následující období
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v § 19 ost. 7 a Obchodní
podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice v článku VI., odstavci 5
uvádí:
Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto
množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do
kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených
odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli
jinak.
Na základě této skutečnosti může odběratel (vlastník nemovitosti) požádat o snížení fakturace za
stočné (odpočet stočného) v příslušném fakturačním období, které je od 1. července do 30. června
(odečtovém období) písemnou žádostí (viz příloha, formulář na www.luziceuhodonina.cz) ke
společnosti LUTES s.r.o. Žádost je pouze pro příslušné odečtové období!
Určení množství odvedené vody mimo kanalizaci dodávané vodovodem, je možné prokázat:
➢ podružným vodoměrem (odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k měřidlu k provedení
kontroly měřidla, jeho umístnění a odpočtu, který bude proveden nejpozději do 31. července, bez
osobní kontroly množství naměřené vody zástupcem společnosti LUTES s.r.o. nebude žádosti o
snížení fakturace stočného vyhověno), nebo
➢ technickým propočtem předloženým odběratelem a ověřeným provozovatelem s místním šetřením
zástupce společnosti LUTES s.r.o. a to tak, že odběratel požádá 3 dny před napuštěním bazénu,
jezírka apod. společnost LUTES s.r.o. o stanovení množství napouštěné vody na místě samém (bez
osobní kontroly množství napouštěné vody zástupcem společnosti LUTES s.r.o. nebude žádosti o
snížení fakturace stočného vyhověno).
Podmínky přiznání snížení fakturace stočného (odpočet stočného)
➢ Platná smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod na dané odběrné místo uzavřená
v souladu s platnými právními předpisy.
➢ Úhrada všech dosud vystavených faktur za stočné.
➢ Žádost o snížení fakturace stočného (odpočet stočného), bude přijímána od 1. července do 31.
května příslušného fakturovaného období (odečtového období). Po tomto datu (po 31. květnu roku
v kterém se fakturuje dané odečtové období) nelze žádost zpětně uplatnit.
➢ Žádost je uplatňována odběratelem za období od 1. července do 30. června (odečtové období),
přičemž odběratel vlastní nemovitost na daném odběrném místě po celé toto období.
Pro následující období se žádost automaticky neobnovuje a je tedy nutné podat žádost novou.
Co je nutné doložit k první žádosti, nebo při změně přílohy k první žádosti
➢
➢

potvrzení o instalaci podružného vodoměru od osoby k tomu oprávněné, nebo
technické výkresy či jiné relevantně zpracované podklady od dodavatele díla (bazénu, jezírka
apod.), jež budou obsahovat údaje o objemu a způsobu provozu.
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