CENíK VODNÉHO A STOČNÉHO
Vodné je úplata za vodu dodávanou z vodovodu smluvnímu odběratelí, lj. za výrobu a dístribuci pitné vody.
Provozovatel vodovodu: obec Radešín, č.p.58, 59255 Bobrová
Stočné je úplata za vodu odváděnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody.
Provozovatel kanalizace: obec Radešín, č.p.58, 592 55 Bobrová
Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.

VODNÉ
• k:
Č'as tk a za vo d ne" le s anovena ze d vou s Ioze
pevná složka
pol. kategorie vody
(Kč/odběratel,rok)
odběratel A i B
1.
voda pitná
500,-2.
voda užitková
.
. .
.
.

poplatek
(Kč/m3)
odběratel A
25,-

odběratel B
40,221)

--

--

Stanoveni množství vody: odectem vodomeru

STOČNÉ
Č'as tk a za stocne
• ,. Je s anovena ze d vou s Ioze
• k:
pevná složka
pol. kategorie vody
(Kč/odběratel ,rok)
1.

voda odvedená
.
. . .

500,-

poplatek
(Kč/m3)
odběratel A
35,-

I
I

odběratel B
60,102)

Stanoveni množství splaskovych vod:
1. jedíný zdroj vody - vodovod provozovaný obcí: odečtem vodoměru
2. duální zdroj vody - vodovod provozovaný obcí a současně vlastní studna nebo jen vlastní studna: spotřeba vody bude
určena dle směrných spotřeb dle přílohy 12, vyhl. k vyhlášce Č. 428/2001 Sb.v platném znění (např. RD s teplou vodou
35m3/osobu,rok). Počet osob je dán osobami s trvalým pobytem a osobami žijícími ve společné domácnosti odběratele (bez
trvalého pobytu), u rekreačních objektů počtem osob uvedených ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
3. úlevy z množství stanovené dle b.2: osobám dlouhodobě se zdržující mimo domácnost odběratele (studenti, dlouhodobě
nemocní, rekreační pobyt apod.) lze poskytnou úlevu až do výše 50% ze směrné spotřeby vody na základě žádosti
odběratele, ve které uvede důvod a doba, po kterou se zdržoval mimo domácnost. Žádost lze podat na konci zúčtovacího
období.
Vysvětlivky:
1. odběratel A (s dotací obce na vodné) - odběratel = fyzické osoby s trvalým pobytem v obci nebo podnikatel se sídlem v
obci
2. odběratel B (bez dotace obce na vodné) - odběratel = fyzické osoby bez trvalého pobytu v obci nebo podnikatel se sídlem v
jiné obci
Odkazy:
1) cena stanovena na základě kalkulace vodného na rok 2021 k 1.1.
2) cena stanovena na základě kalkulace stočného na rok 2021 k 1.1.
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