
OBEC TRŠICE

Obecně závazná vyhláška č. 5 /2019, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného.

Zastupitelstvo obce Tršice se na svém zasedání dne 9.12.2019 usnesením č. 57/7-19 usneslo 

vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona 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, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou

vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Stanovení úhrady vodného

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada vodného

ve dvousložkové formě. Úhrada stočného je stanovena v jednosložkové formě.

Čl. 2 

Stanovení pevné a pohyblivé složky vodného

Pevná  složka  vodného  se  stanoví  podle  kapacity  vodoměru dle  §  32  odst.  1  písm.  a)

vyhlášky  č.  428/2001  Sb.,  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, a to následovně:

Qn 1,5 - Qn 2,5: 200,- Kč/rok bez DPH, tj. 228,- Kč/rok vč. DPH

Qn 3,0 a více:             400,- Kč/rok bez DPH, tj. 456,-Kč/rok vč. DPH

Pohyblivá složka je součinem ceny vodného stanovené podle platných právních předpisů a

množství odebrané vody,  podle § 32 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 428/2001 Sb., 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.

Čl. 3 

Sazby vodného a stočného

Sazby  pohyblivé  složky  vodného  a  sazbu  stočného  stanovuje,  v souladu  se  zákonem

č. 526/1990  Sb.,  o  cenách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zastupitelstvo  obce  Tršice

usnesením.



Čl. 4 

Úhrada vodného a stočného

Vodné i stočné hradí odběratel provozovateli vodovodu a kanalizace podle uzavřené smlouvy

a podmínek stanovených Obcí Tršice, jakožto vlastníkem vodovodu a kanalizace pro veřejnou

potřebu.

Čl. 5

 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dne 1. ledna 2020. 

Zároveň se tímto dnem ruší Obecně závazná vyhláška Obce Tršice č. 2/2011 ze dne 

19.12. 2011.

                                               
Pavel Ambrož                                                             Pavel Kováček

místostarosta obce starosta obce
   v.r.                                                                                 v.r.

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu:   10.12.2019
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu:          15.1.2019


