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Mgr. Čestmír Sosnovec                               OBEC NEDRAHOVICE  
starosta          E-mail: starosta@nedrahovice.cz 
Nedrahovice 49     č.ú. 124 232 11 / 0100 
264 01 Sedlčany           

  IČO 00242802                  tel, fax: +420 318 877130             

___________________________________________________________________________ 

 

        V Nedrahovicích dne 24.07. 2015 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

 

 

Touto cestou vám doručujeme první z důležitých smluv, a sice Smlouvu o poskytnutí 

finančního příspěvku v souvislostí s realizací projektu Splašková kanalizace a rozšíření 

vodovodu – Nedrahovice. Když si smlouvu pozorně přečtete, zjistíte, že máte tři možnosti, jak 

příspěvek uhradit, a to: 

 

 

1. Složenkou na účet obce (před podpisem smlouvy) 

2. Převodem na účet obce (před podpisem smlouvy) 

3. Hotově v kanceláři OÚ Nedrahovice (současně s podpisem smlouvy) 

 

 

 

 

Příspěvek, jehož výše je uvedena ve smlouvě, je nutné uhradit do 30.6.2016. Uhradit ho 

můžete:  

- jednorázově nebo 

- ve dvou splátkách 

 

 

 

 

Pokud by pro vás bylo vhodnější uhradit příspěvek ve dvou splátkách, můžete tak učinit, 

taktéž do 30.6.2016 (první polovinu splátky do 30.12. 2015 a druhou polovinu do 30.6.2016). 

 

 

 

 

Jeden exemplář smlouvy si ponecháte, druhý, s vaším podpisem (podpisy) vraťte po uhrazení 

příspěvku na OÚ (nebo přineste s příspěvkem na pokladnu OÚ). 
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Druhá důležitá informace v tomto dopisu se týká Smlouvy o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod. Tuto smlouvu připravujeme a včas vám ji dodáme do schránek (cca jaro 

2016). Na základě ujednání v této smlouvě bude stanoven způsob měření odpadních vod. 

 

Celou problematiku jsem konzultoval s několika starosty sousedních obcí i pracovníky 1. SčV 

a mohu v tuto chvíli konstatovat, že budou tři způsoby měření odpadních vod: 

 

1. Odebíráte pouze pitnou vodu z obecního vodovodu – pak se počet odebraných m3 

vody bude rovnat počtu m3 vypuštěných odpadních vod (nejjednodušší varianta) 

 

2. Odebíráte pitnou vodu z obecního vodovodu a zároveň z vlastní studny. V tomto 

případě buď: 

 

a) Namontujete na vlastní zdroj vody určený kalibrovaný vodoměr a budete odečítat 

spotřebu vody na tomto vodoměru a zároveň přičtete počet m3 z vodoměru na 

obecním vodovodu. Součet m3 z obou vodoměrů pak bude zároveň určujícím 

číslem pro počet m3 vypuštěných odpadních vod. 

nebo 

b) Nenamontujete na vlastní zdroj vody určený kalibrovaný vodoměr a budete 

povinni vycházet z tzv. směrných čísel (dle současného zákona o vodovodech a 

kanalizacích činí stanovená spotřeba 35 m3/osoba/rok, počtem osob je myšleno 

množství bydlících (nikoliv trvale hlášených) lidí v nemovitosti).  

K tomuto údaji přičtete počet m3 spotřebovaných z obecního vodovodu a 

naměřených na kalibrovaném vodoměru. 

 

3. Odebíráte vodu pouze z vlastního zdroje. Zde máte znovu dvě možnosti, buď: 

 

a) Namontujete na vlastní zdroj vody určený kalibrovaný vodoměr a budete odečítat 

spotřebu vody na tomto vodoměru, daný počet m3 = počtu m3 vypuštěných 

odpadních vod 

nebo: 

b) Nenamontujete na vlastní zdroj vody určený kalibrovaný vodoměr a budete 

povinni vycházet z tzv. směrných čísel (dle současného zákona o vodovodech a 

kanalizacích činí stanovená spotřeba 35 m3/osoba/rok, počtem osob je myšleno 

množství bydlících (nikoliv trvale hlášených) lidí v nemovitosti).  

 

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, musí být schválena zástupcem obce, v případě 

vodoměru musíte použít typ vodoměru schválený obcí. 

 

V případě podnikatelských subjektů, firem, pohostinství ad bude situace řešena jiným 

způsobem (vysvětlíme individuálně). 

 

Veškeré další informace najdete na www.nedrahovice.cz – sekce Informace OÚ – Vodovod a 

kanalizace  

 

 
Srdečně zdraví Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta obce Nedrahovice 

http://www.nedrahovice.cz/

