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Věc: Výzva č. 1
Vážený panel
dle naší evidence nemáte k dnešnímu dni s Obcí Chromeč uzavřenou smlouvu na odvádění
odpadních vod (dále jen smlouva). V souladu s paragrafem 8, odstavce 6, zákona 274/2001 Sb.
je vlastník nebo provozovatel kanalizace povinen s Vámi uzavřít písemnou smlouvu o
odvádění odpadních vod. K uzavření takovéto smlouvy je však nutná vůle k jejímu uzavření i
z Vaší stany. V případě, že není smlouva uzavřena, jedná se o neoprávněné vypouštění
odpadních vod do kanalizace podle paragrafu 10, odstavce 2, písmene a) zákona 274/2001 Sb.
V příloze tohoto dopisu si dovolujeme Vám poslat smlouvu na odvádění odpadních vod na
platbu stočného podle směrných čísel a smlouvu na odvádění odpadních vod na platbu podle
dvousložkového stočného. Platba podle dvousložkového stočného je možná pouze za
předpokladu, že nemovitost nemá jiný zdroj vody. Pokud se rozhodnete pro platbu podle
dvousložkového stočného, Obec Chromeč Vás žádá o podepsání čestného prohlášení o tom,
že se v příslušné nemovitosti jiný zdroj vody nenachází. Text čestného prohlášení přikládáme.
Ceny za směrná čísla a dvousložkové stočné byly schváleny zastupitelstvem Obce Chromeč a
jsou vyvěšeny v rámci ceníku pro rok 2018.
Je na Vás jaký druh smlouvy s Obcí Chromeč uzavřete.
Na základě výše uvedeného, Vás tímto vyzýváme k uzavření smlouvy na platbu stočného dle
směrných čísel nebo platbu dvousložkového stočného pro
nebo k ukončení
neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace a to do nejpozději do 30 dnů od
obdržení této výzvy.
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Dále si Vás dovolujeme požádat o zaplacení dlužné pohledávky za stočné za roky 2016, 2017:
6.500,- Kč (5x1300,-)
2016
6.750,-Kč (5x1350,-)
2017

Předem Vám děkuji za rozumný přístup v této věci
a zůstávám s pozdravem
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Ing. František
starosta obce
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