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Naše č.j.: 174/OuV/2018
Věc: Průvodní dopis k výstavbě kanalizace a ČOV – velmi důležité!
Vážení občané,
výstavba kanalizace a čističky odpadních vod v naší obci se chýlí ke konci. V průběhu prosince
budou dokončeny veškeré stavební a technologické práce. V polovině ledna 2019
je naplánováno kolaudační řízení.
Následně budete písemně informování o možnosti přepojení vaší domovní přípojky
na veřejnou část kanalizace. Zahájení zprovoznění kanalizace a čističky odpadních vod
je předpoklad únor/březen 2019.
Pro možnost napojení se na veřejnou kanalizaci je nutné vyplnit a odevzdat „Podklad
ke zpracování Smlouvy o odvádění odpadních vod“. Tento formulář je přílohou tohoto
dopisu. Prosíme vás o jeho vyplnění a odevzdání na obecním úřadě Vrbčany co možná
v nejkratším možném termínu. Budete-li potřebovat jakékoliv dotazy, neváhejte nás
kontaktovat. Podklad můžete též vhodit do schránky pí. Šárky Jelínková, Vrbčany 58.
Na základě tohoto podkladu vám bude zpracována Smlouva o odvádění odpadních vod,
kterou během začátku příštího roku obdržíte k podpisu.
Cena stočného na rok 2019 je provedena v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha č. 19.
Výše stočného pro rok 2019 je 37,38 Kč/m3.
 Pro osobu žijící v obci Vrbčany je stočné ve výši 1 310 Kč/rok. Jedná se o osoby zde
žijící bez ohledu na trvalý pobyt.
 Stočné pro nemovitost, která je využívána pouze jako rekreační objekt, je cena
stanovena ve výši 1 310 Kč/rok/nemovitost.
Abychom vás motivovali k napojení se na veřejnou kanalizaci hned od začátku jejího spuštění,
platba stočného za rok 2019 bude účtována až od července 2019, tzn. v roce 2019 tedy
zaplatíte pouze 655 Kč na osobu a rok (rekreanti 655 Kč/nemovitost/rok).
Od července 2019 budou zahájeny kontroly, zda je nemovitost správně napojena na veřejnou
splaškovou kanalizaci, a zda není svedena do obecní dešťové kanalizace.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Tel. č. 725 021 070.
Děkujeme vám za vaši přípravu domovních přípojek. Věříme, že od příštího roku proběhne
bezproblémové napojení na obecní kanalizaci, která nám všem ulehčí a zpříjemní život v naší
obci.
Za obecní úřad Vrbčany, Šárka Jelínková

