Obec Velký Osek a Obecní úřad obce Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
tel. č. +420 321 795 523, e-mail: obecni.urad@velky-osek.cz, podatelna@velky-osek.cz, web: www.velky-osek.cz
Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

INFORMACE
O SPLAŠKOVÉ KANALIZACI VE VELKÉM OSEKU
Od 1. 9. 2016 provozuje splaškovou, podtlakovou kanalizaci v obci Velký Osek sama obec Velký Osek, IČ: 00235873, sídlem Revoluční 36, Velký
Osek, PSČ 281 51. Z tohoto důvodu je třeba znát několik informací.
1.

Stočné za využívání kanalizace v obci Velký Osek za období září až prosinec 2016 je v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne
15. 12. 2015 ve výši 44,71 Kč/m3 včetně 15% DPH (38,88 Kč/m3 bez DPH) a stočné bude připisováno na účet obce Velký Osek, jelikož ta je
od 1. 9. 2016 provozovatelem kanalizace. Pro rok 2017 bylo stočné stanoveno Zastupitelstvem obce ve výši 47,00 Kč/m3 včetně 15% DPH
(40,87 Kč/m3 bez DPH). Z vybraného stočného se do 31. 12. 2017 na zvláštní účelový Fond obnovy rekonstrukce vodohospodářského
majetku obce Velký Osek, který spravuje obec Velký Osek, uloží částka minimálně 220 000 Kč (cca 2 Kč/m3); tyto prostředky mohou být
použity pouze na obnovu nebo rekonstrukci obecní kanalizace či vodovodu.

2.

Vodné za využívání vodovodu v obci Velký Osek pro rok 2017 zůstává ve stejné výši 29,52 Kč/m3 bez DPH, tj. 33,95 Kč/m3 včetně 15%
DPH, jako pro rok 2016 a jako doposud je vybíráno a hrazeno na účet společnosti VODOS Kolín, která provádí rovněž odečty vodoměrů.

3.

V případě poruchy nebo napojování na kanalizaci mohou občané volat tel. č. 720 968 114 nebo 720 968 115.

4.

V případě, že nemovitost aktivně neodebírá vodu z obecního vodovodu do celé domácnosti, tak se stočné vypočítává dle ročního směrného
čísla (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.) podle typu napojené nemovitosti a počtu uživatelů tzv. paušálem a činí takto:
a) rodinný dům nebo byt 35 m3/osoba/rok;
b) rekreační objekt (chata) – množství bude určeno individuálně dle uzavřené smlouvy;
c) v ostatních zařízeních (penziony, školy, školky, knihovny, restaurace, podnikatelské provozy) bude provedeno stanovení směrného
ročního čísla podle počtu a vybavenosti sociálních zařízení, pracovníků, hostů (návštěvníků) individuálně dle uzavřené smlouvy;
d) v případě kombinovaného zdroje vody do domácnosti (obecní vodovod a studna) - množství bude určeno individuálně dle uzavřené
smlouvy

5.

Stočné bude možné hradit:
a) bezhotovostně příkazem z účtu na účet obce Velký Osek č. 276740667/0300 u ČSOB, a.s.
b) v hotovosti složenkou na jakékoliv poště;
c) v hotovosti na pokladně obecního úřadu Velký Osek pondělí a středa 8 -12 hod., 13 – 17 hod.;
přičemž je třeba uvést ve zprávě pro příjemce „Stočné č.p./byt/jméno … za 9-12/2016“. Výši plateb nastavte dle obdržené fakturace.
Platbu stočného formou SIPO za období září až prosinec 2016 nelze z technických důvodů provést, platbu může spotřebitel provést
v hotovosti, bezhotovostně na účet obce nebo poštovní poukázkou viz výše.

6.

Smlouvy o odvádění odpadních vod doposud uzavřené se společností VODOS Kolín zůstávají v platnosti, obec Velký Osek zná jejich obsah
a přebírá svá práva a povinnosti dle těchto smluv. Obecní úřad Velký Osek má soupis všech napojených nemovitostí a bude průběžně
provádět kontroly, zda jsou údaje aktuální. Tímto žádáme majitele nemovitostí o spolupráci, aby při změně skutečností, zejména v počtu
uživatelů v domácnosti, ve změně účelu využití stavby podle katastru nemovitostí (rodinný dům, byt, chata), toto nahlásili na obecním úřadě
Velký Osek osobně u Ing. Žanety Bourkové, nebo na tel. č.: 321 795 523, mobil: 724 277 691, mail: bourkova@velky-osek.cz.

7.

Nově připojované nemovitosti budou uzavírat Smlouvu o odvádění odpadních vod na obecním úřadě Velký Osek u Ing. Žanety Bourkové,
tel. č.: 321 672 837, mobil: 724 277 691, mail: bourkova@velky-osek.cz.

8.

Souhlas s napojením na kanalizaci vydává pouze Obecní úřad obce Velký Osek v písemné podobě.

9.

Pro další informace lze kontaktovat starostu obce Mgr. Pavla Drahovzala, mail: starosta@velky-osek.cz, tel. č. 724 180 039, nebo
místostarostu obce pana Jana Fagoše, mail: mistostarosta@velky-osek.cz, tel. č. 608 646 428.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ve Velkém Oseku dne 20. 1. 2017
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce Velký Osek

Jan Fagoš, v. r.
místostarosta obce Velký Osek
otisk razítka obecního úřadu

Účet č. 196471057/0300, ČSOB, a.s.

IČ: 002 35 873

