
 
                                               O B E C   M Y S L K O V I C E 
 
                                Obecně závazná vyhláška č.  2/2016 
                                        o stanovení výše stočného 
 
          Zastupitelstvo obce Myslkovice vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 
 25. 11. 2016 v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm.i )zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §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), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Myslkovice (dále jen 
vyhláška). 
 
                                                              Článek 1 
                                                      Úvodní ustanovení 
 
Obecně závazná vyhláška řeší stanovení výše a způsob úhrady stočného pro fyzické osoby, 
právnické osoby, a fyzické osoby s oprávněním podnikání na území obce Myslkovice. Cílem 
vyhlášky je vytvářet podmínky pro odvádění odpadních vod. 

1) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 
 
                                                              Článek 2 
                                                              Poplatník 
 
1. Poplatníkem je: 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt v nemovitosti, která je napojena na veřejnou 
kanalizaci 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci 
napojenou na veřejnou kanalizaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 
c) právnická nebo fyzická osoba s oprávněním k podnikání, jejíž nemovitost, v níž podniká, je 
napojena na veřejnou kanalizaci 
 
2. Za domácnost může být odváděn poplatek společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem (dále jen společný plátce). Společný plátce je povinen oznámit jména a 
data narození osob, za které odvádí poplatek. 
 
3. Má-li ke stavbě označení v odst. 1 písm. b) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 
4. Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, 
plní všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých dětí např. rodiče). 
 
                                                               Článek 3 
                                                          Sazba poplatku  
 
                     Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100 Kč bez DPH ,                                      
jako pevná složka stanovena na základě ustanovení Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428 /2001 
Sb.,§ 30, příloha č. 12 za osobu a rok, kterou se provádí zákon č. 247/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích. 
Stočné se platí jedenkrát ročně a to vždy do 31. 3. příslušného roku. 



                                                                        Článek 4 
 
                                                           Osvobození od placení stočného 
 
Od placení stočného jsou osvobozeni občané, právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním k 
podnikání, kteří prokáží, že u nich vyprodukované odpadní vody nejsou odváděny do kanalizace 
obce, ale do nepropustných jímek, ze kterých jsou tyto vody pravidelně odváženy odbornou firmou. 
Pokud nebude vyvážení jímek doloženo doklady o odvozu a likvidaci kalů a fekálií odbornou 
firmou, bude účtováno stočné v plné výši tak, jak je uvedeno v odstavci 3 této vyhlášky. 
Upozornění-využívání odpadních kalů a fekálií pro hnojení vlastních pozemků je nepřípustné a 
odporuje hygienickým vyhláškám i zákonu č. 185/2001 Sb.,o odpadech a změně některých dalších 
zákonů. Pro vyvážení jímek a biologických septiků platí text ustanovení bývalé ČSN 736708. 
Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci podle článku 2 odstavce 1a), kteří jsou hlášeni k 
trvalému pobytu podle čl. 2 odst. 1a), kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně dle zákona 
č.133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel v platném znění, občané umístění v domovech důchodců. 
 
                                                                   Článek 5 
                                                         
                                                    Sankce za nedodržování vyhlášky 
 
Porušování této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle zákona č.334/2002 Sb., (úplné 
znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích), ve znění pozdějších změn a doplňků ostatní zákonné 
normy a opatření v oblasti ochrany životního prostředí a sankce jimi ukládané nejsou dotčeny. 
 
                                                                   Článek 6 
                                                            Závěrečné ustanovení 
 
    
                   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017 
 
 
 
Jiří Vrhel – starosta                                            Jiří Čermák - místostarosta  
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne  25. 11. 2016 
 
Sejmuto z úřední desky dne       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   


