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Žádost o snížení stočného
za množství vody nevypuštěné do veřejné kanalizace z důvodu chovu hospodářského zvířectva v objemu
prokazatelně větším než 30 m3/rok (dle §19 z. 274/2001 Sb.) pro rok *2015/*2016 (*nehodící se škrtněte).
Žadatel – odběratel:
Příjmení, jméno ……………………………………………………………………………..
Bydliště…………………………………………………………………………………….. .
Adresa odběrního místa: ……………………………………………………………………
číslo odběrného místa ……………………………………………………………………….
parcelní čísla pozemků, katastrální území……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Počet bydlících osob ……………………………………………………………………………
spotřeba vody za poslední 4 roky (v m3):

2016………………….
2015………………….
2014 …………………
2013 …………………

Důvod žádosti o snížení stočného :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Odběratel prohlašuje, že všechny jím uvedené skutečnosti jsou pravdivé a souhlasí s případnou prohlídkou
odběrního místa k posouzení žádosti.
Odběratel prohlašuje, že nepoužívá jiný zdroj vody než veřejný vodovod VAK Náchod, a.s.
Odběratel bere na vědomí, že v případě uvedení nepřesných nebo nepravdivých údajů, neohlášení změn
nebo neumožnění kontroly nemovitosti zaměstnancům Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., ve bude stočné
doúčtováno v plné výši a uplatněna smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč.
………………………
datum
tel……………………..

…………………..
podpis žadatele
e-mail :……………………………………….

Přílohy žádosti:
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Náchod, Kladská 1521, PSČ 547 01
Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 967
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1.
2.

výpis z katastru nemovitostí
potvrzení o registraci chovu u ČMSCH

Vyplněnou žádost včetně příloh zašlete na adresu Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521,
547 01 Náchod. Žádost platí na jeden rok, při podání opakované žádosti se uvedou jen aktualizované nebo
změněné údaje proti původní žádosti.
Snížení stočného bude provedeno po celoročním vyúčtování. Žádost o snížení stočného bude akceptována
při splnění podmínek:
1. Množství vody nevypuštěné do kanalizace je prokazatelně větší než 30 m 3/rok.
2. Spotřeba vody na jednoho obyvatele po odečtu vypočteného stočného nebude nižší než 35 m3 za rok
(dle přílohy č. 12, vyhl. č. 428/2001 Sb.)
Vyplní pracovník VAK Náchod, a.s.:
Výpočet sníženého stočného:
dojnice

počet kusů…………. x 36 m3

= ……………...m3

býk

počet kusů…………….x 18 m3 =…………….m3

tele, ovce, koza, vepř

počet kusů…………….x 6 m3 =…………….m3

prasnice

počet kusů…………… x 8 m3 =……………. m3

kůň

počet kusů…………… x 14 m3 =……………. m3
………m3

Celkem :

Vyjádření VAK Náchod, a.s.
Souhlasím:
snížení stočného o ………………..m3

…………………………………………
datum, podpis

Nesouhlasím (zdůvodnění):

…………………………………………
ZIC VAK Náchod, a.s,
datum, podpis
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