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Od měsíce října  – 31. 12. 2022 

 se na úřadě městyse Slavětína budou vybírat poplatky za stočné za 

období 6/2021 – 6/2022. Cena stočného je stanovena ve výši 35,- 

Kč/m3. 

 
Platba stočného – za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací bude prováděna 

takto: 

1. Odběratel, kde je odběr vody odebírán výhradně z veřejného vodovodu a měřen 

osazeným vodoměrem je výpočet prováděn dle skutečného stavu odebrané vody. 

(např. vodné fakturované SČVK u RD je 112m3 platba stočného je 112m3 x 35Kč = 

3920,-Kč). 

2. Odběratel v rodinném domě, kde je kombinovaný měřený odběr vody z veřejného 

vodovodu, ale je zde také prováděn odběr z jiného zdroje vody a nemovitost je na něj 

napojena a tento zdroj vody není měřený kalibrovaným vodoměrem, tzn. / studna, vrt, 

dešťová voda apod., je výše plateb stočného prováděna směrnými čísly. (např. 2 lidé v 

nemovitosti 2 x 35m3= 70m3 x 35Kč = 2450,-Kč). 

V případě, že prokazatelně odebíráte vodu, kterou neodvádíte do kanalizace, tzn., že 

vlastníte tzv. podružný vodoměr, musí být množství neodvedené do kanalizace větší 

než 30 m3 za rok.  Množství vody odvedené do kanalizace  je pak vypočteno jako 

rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a 

množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru. 

3. Odběratel, kde nelze provést měření dodané vody, tzn., není připojen na veřejný vodovod 

a jeho jediným zdrojem vody je voda z jiného zdroje /studna, vrt, dešťová voda, apod./, není 

měřena kalibrovaným vodoměrem je výše plateb stočného prováděna taktéž směrnými čísly. 

(např. 2 lidé v  nemovitosti 2x35m3=70 m3 x35 Kč = 2450,-Kč). 

Platbu upřednostňujeme na účet městyse č.:  

157 618 319 /0300, jako V.S. uveďte číslo domu.  

Nebo v úřední dny na pokladně úřadu, lze platit  

hotově i kartou. 
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