
Nařízení Obce Pičín č. 1/2016,  

kterým se stanovuje úhrada 

stočného 
 

 

Obec Pičín je vlastníkem a provozovatelem oddílné splaškové kanalizace a ČOV, kterou 

provozuje dle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 10.3.2016  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, toto 

nařízení: 

 

Čl. 1 

Stanovení úhrady stočného  

 

Ke dni účinnosti tohoto nařízení se na území obce Pičín stanoví úhrada stočného fyzickým 

a právnickým osobám, které odvádějí vzniklé splaškové odpadní vody splaškovou 

kanalizací, hradit stočné za vzniklé odpadní vody na základě smlouvy o odvádění 

odpadních vod uzavřenou mezi Obcí Pičín a občany. Cena stočného se stanovuje na 

základě schválené kalkulace na 37,15 Kč/m3. Roční poplatek za stočné je 1.300 Kč na 

osobu a rok pro trvale žijící občany při paušální produkci 35m3 na osobu a rok dle 

vyhlášky č. č28/2001 Sb., v platném znění. Pro občany užívající nemovitost připojenou 

na obecní splaškovou kanalizaci rekreačně se stočné stanoví podle doby užívání 

v kalendářním roce. Stočné zůstane pro občany ve schválené výši i v případě, že se obec 

stane plátcem DPH. Stočné pro podnikatele se stanoví výpočtem dle příslušných 

směrných čísel v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění.  

Platba za poslední kvartál příslušného roku musí být provedena vždy nejpozději do 

20.12. příslušného roku. 

 

Čl. 2 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení. 

 

 

V Pičíně dne 18.3.2016 

 

 

Stanislav Vokurka, místostarosta                             RNDr. Lenka Kupková, starostka 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.3.2016 

 
Sejmuto z úřední desky dne: 4.4.2016 


