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MZe současně žádá KÚ Olomouckého kraje o sděleni výsledků svého šetření a o zasláni
kopií případného oznámení o zahájení správního řízení a rozhodnutí ve věci.
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Podnět k zahájení správního řízení s obcí Chromeč

í

Současně obec Chromeč v předmětné výzvě uvedla, že výpočet stočného podle
dvousložkové ceny pro stočné je možný pouze za předpokladu, že odběratel nemá jiný zdroj
vody. Takový postup nemá oporu v ZVK.
MZe při šetření podání pana
jistilo, že na oficiálních webových stránkách
obce Chromeč v dokumentu s názvem „Ceník: rok 2018“ je mimo jiné uvedeno, že stočné
podle směrných čísel je stanoveno ve výši 1350 Kč (vč. DPH) na 1 občana a dvousložková
cena pro stočné je stanovena pro pevnou složku ve výši 2 080,74 Kč (vč. DPH) a pro
pohyblivou složku ve výši 69,63 Kč/m3 (vč. DPH).
Na základě výše uvedeného MZe požádalo obec Chromeč, aby zaslala MZe kopie dokladů
(více viz přílohy), ze kterých bude zřejmé, jak obec Chromeč postupuje při uzavírání
odběratelských smluv ve vztahu k odběrateli.
Vzhledem kvýše uvedenému MZe zasílá KÚ Olomouckého kraje jako příslušnému
vodoprávnímu úřadu podnět k prošetření postupu obce Chromeč z hlediska dodržování ZVK
touto obcí a případnému zahájení správního řízení o uloženi pokuty za přestupek.
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Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe") jako příslušný orgán veřejné správy vodovodů
a kanalizací podle § 29 odst. 2 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
ch předpisů (dále jen „ZVK"), obdrželo dne 6. 8. 2018 podání pana
(dále jen „odběratel") ve věci uzavření odběratelských smluv na odvádění
odpadních vod v obci Chromeč.
Odběratel jako přílohu svého podání zaslal MZe kopii výzvy ze dne 27. 7. 2018, kterou mu
obec Chromeč adresovala s tím, že součástí výzvy byly části dvou variant návrhů smluv
o odvádění odpadních vod. V jedné variantě je platba stočného podle směrných čísel roční
potřeby vody a ve druhé variantě smlouvy o odvádění odpadních vod je stočné stanoveno
formou dvousložkové ceny pro stočné. V zaslané výzvě obec Chromeč požaduje po panu
aby si vybral, kterou variantu smlouvy chce uzavřít.
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Počet příloh/počet fota příloh: .AÚ.9..íf.Š.tt.L

Přílohy:
1. Podání pani
2. 01_dopis od obce - soukr, 30. 7. 1 list 001 .jpg
3. 02_dopis od obce - soukr. 30. 7. 2 list 001.jpg
4. 03_dopis od obce pro firmu 30.7, - 2 list 001.jpg
5. 04_dopis od obce pro firmu 30.7.2018 1 list 001.jpg
6. 05_odpověd MZe předána obci - razítko podatelny 001.jpg
7. 06_smlouva dvousložkové stočné - 2 list 001 .jpg
8. 07_smlouva jednosložkové stočné - 2 list 001 .jpg
9. Doplnění podání panei
loc
10. 01_smlouva stočné 1. list 001.jpg
11. 02_smlouva stočné 3 list 001 .jpg
12. 03_sm!ouva stočné 4. list 001 .jpg
13. Odpověď obce Chromeč na žádost MZe.pdf
14. 01_Odběratelská smlouva - směrná čísla.pdf
15. 02_Odběratelská smlouva - dvousložková cena.pdf
16. 03_Obchodní podmfnky.pdf
17. 04_Zasedání 27.pdf
18. 05_Zasedání 29.pdf
19. 06_Ka!kulace směrná čísla 2018.pdf
20. 07_Kalkulace dvousložkové stočné.pdf
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