Obecně závazná vyhláška platná v územním obvodu obce Březůvky

OBEC BŘEZŮVKY

763 45 BŘEZŮVKY okr. Zlín

Obecně závazná vyhláška č. 7/2009
o úhradě stočného
Obecní zastupitelstvo v Březůvkách se usneslo a vydává podle ust. 16 odst.1
zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích a v souladu s ustanoveními zákona 138/1973
Sb o vodách a vyhlášky č.144/78 Sb. o veřejných vodovodech a veřejných
kanalizacích ve znění pozdějších předpisů následující obecně závaznou vyhlášku o
úhradě stočného za znečisťování povrchových vod.
Článek I.
Produkce odpadních vod a stočné
1. Úhrada stočného v obci Březůvky se stanoví za vypouštění odpadních vod do
obecních vodotečí, na veřejné pozemky nebo na čističku odpadních vod ve
vlastnictví ZD Březůvky. Producent odpadních vod je povinen dodržovat
maximální stupeň znečištění odpadních vod stanovený zákonem.
2. Obec je
provozoven.

oprávněna

vybírat

stočné od všech domácností a

vlastníků

3. Získané finanční prostředky použije obec na úhradu nájemného Vak Zlín, a.s.,
udržování a čištění vodotečí a pro zlepšování životního prostředí v obci.
Článek II.
Způsob stanovení výše stočného
1. Produkce odpadních vod je rozdělena podle:
a/ zdroje původu odpadních vod
- odpadní vody převážně z domácnosti
- původem odpadních vod je převážně činnost podnikatele
2. Stanovení paušální platby v domácnosti, pokud není měřitelný odběr, je
závislé na počtu členů domácnosti. Základní paušální sazba je 50.- Kč na obyvatele
za rok, která se násobí počtem členů domácnosti.
3. U provozoven podnikatelských subjektů místního významu, kde se vody
nevyužívá k výrobě je stanovena, pokud není měřený odběr, paušální sazba
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Článek III.
Sazby a úhrada stočného
1. Sazby stočného vyhlášené ke dni platnosti obecně závazné vyhlášky jsou:
a/ u domácností a rekreačních objektů s měřeným i neměřeným odběrem vody
50 Kč na obyvatele za rok.
b/ u podnikatelských provozoven a a dalších producentů odpadních vod 10.- Kč za 1
m3.
Vyhlášené sazby je možné měnit maximálně jednou ročně po schválení obecním
zastupitelstvem.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Obecní úřad je pověřen výběrem stočného.
2. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2010.

Marie Kaláčová

František Kolařík

zástupce starosty

starosta

Vyvěšeno: 14.12.2009
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