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ŽÁDOST
o snížení množství stočného pro rok ……………
dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění
(nepovinný formulář)
Název / jméno:

............................................................................................

Identifikace (IČ / DN):

............................................................................................

Adresa odběrného místa: ............................................................................................
Evidenční číslo odběru:

............................................................................................

Číslo odběru:

............................................................................................

Telefonní kontakt / e-mail: ..........................................................................................
Parcelní čísla pozemků:

............................................................................................

Katastrální území:

............................................................................................

Celková výměra zahrady (dle výpisu z katastru nemovitostí) bez zpevněných ploch……………..m

2

Druh udržované plochy a využívání vody dodané (prosíme, uvádějte bez zpevněných ploch)
.................................................................. m

2

2. Plocha zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané: .............................................. m

2

3. Plocha zahrady s instalovaným automatickým zavlažováním: .................................................... m

2

4. Plocha/rozměr bazénu a jezírka: .................................................................................................. m

2

5. Objem bazénu: ............................................................................................................................. m

3

1. Plocha zahrady okrasné nebo osázené zeleninou:

6. Jiné využití vody dodané (spotřebované bez vypuštění do kanalizace pro veřejnou potřebu):
....................................................................................................................................................... m
(dle směrných čísel roční potřeby vody, uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
v platném znění)

3

V souladu s § 19 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, se
stočné snižuje, jestliže množství vody spotřebované bez vypuštění do kanalizace je prokazatelně větší
3
než 30 m za rok.
Žádost o snížení množství stočného se podává do 30. 9. daného kalendářního roku, pro který je sleva
uplatňována. Formulář žádosti je k dispozici v sídle naší společnosti na zákaznickém oddělení nebo na
internetových stránkách www.ovak.cz. Pro následující období se žádost automaticky neobnovuje!
Pokud máte zájem požádat o snížení množství stočného i pro následující období, je nutné si podat
novou žádost.
Odběratel souhlasí s prohlídkou odběrného místa z důvodu kontroly údajů uvedených v žádosti.
Odběratel souhlasí, že výpočet bude proveden v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném
znění.
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SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY
Bytový fond

Počet
jednotek

m³ na
jednotku/rok

Celkem

Hotely, ubytovny

Počet
jednotek

3

m na
jednotku/rok

Byty na 1 osobu s tekoucí studenou
vodou mimo byt

15

Hotely, penziony na 1 lůžko:

Byty v rodinném domě na 1 osobu s
tekoucí studenou vodou mimo byt

16

WC, koupelna, teplá voda

45

Byty na 1 osobu bez tekoucí teplé vody
(na kohoutku)

25

WC na chodbě, bez koupelny

23

Byty v rodinném domě na 1 osobu bez
tekoucí teplé vody (na kohoutku)

26

Bazén, sauna, wellness

10

Byty na 1 osobu s tekoucí teplou vodou
(na kohoutku)

35

Byty v rodinném domě s tekoucí teplou
vodou (na kohoutku)

36

Zahrady

Počet
jednotek

m³ na
jednotku/rok

Restaurace

12

Sady osázené ovocnými stromy

3

Mytí automobilů

Počet
jednotek

Osobní automobil užívaný pro
domácnost (stříkání a umývání)

Hospodářská zvířata a drůbež

m³ na
jednotku/rok

Pouze výčep

50

Výčep, podávání studených jídel

60

Výčep, podávání studených i teplých
jídel

80

Celkem

S trvalým průtokem 3 l/min za jednu
směnu

450

Bez trvalého průtoku, nebo myčka

60

Zdravotnická a sociální zařízení

Počet
jednotek

m3 na
jednotku/rok

Ambulatoria, ordinace, lékárny,
hygienicko-epidemiologická stanice

18

Zubní střediska na 1 pracovníka

20

Rehabilitace na 1 pracovníka

18

Ošetřovaná osoba

2

Nemocnice na 1 lůžko

50

LDN, domovy důchodců

45

1

Počet
jednotek

m³ na
jednotku/rok

Celkem

18

Dojnice včetně ošetřovaného mléka a
oplachů

36

Tele, ovce, koza, vepř

6

Kancelář na 1 osobu:

Prasnice

8

WC, umyvadla

8

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

14
18

Pes-chovná stanice (pouze nad 2 kusy)

Veřejné budovy, školy

1

Kůň

Počet
jednotek

m3 na
jednotku/rok

14

WC, umyvadla, teplá voda, sprcha

Slepice, perličky (na 100 ks)

11

Školy bez stravování na 1 osobu:

Husy, kachny, krůty (na 100 ks)

36

WC, umyvadla

3

WC a tekoucí teplá voda

5

Počet
jednotek

m³ na
jednotku/rok

Celkem

Tělocvična, sportoviště, fitness centrum
na 1 návštěvníka

20

MŠ, jesle bez stravování na 1 osobu:

Kropení travnatých hřišť (100 m²/den)

20

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

8

1

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda,
sprchy

16

Na 1 diváka sportovišť
Na 1 hřiště za rok:
Kropení antukových hřišť krytých

230

Kropení antukových hřišť nekrytých

460

Provozovny
Holičství a kadeřnictví na jednoho
pracovníka v jedné směně:
WC, umyvadla, teplá voda
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Celkem

Zdravotní střediska na 1 pracovníka:
Celkem

Býk

Sportovní zařízení

Celkem

Vybavení na mytí skla:

16

Automatizované zalévání zahrad
s pěstováním květin, zeleniny

3

m na
jednotku/rok

Restaurace na 1 pracovníka:

Zahrady na 100 m2:
Venkovní zahrady okrasné nebo
osázené zeleninou

Počet
jednotek

Celkem

Počet
jednotek

m3 na
jednotku/rok

50

Celkem

Celkem

Výše neuvedená směrná čísla roční potřeby vody dle přílohy č. 12
vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.
Název

Počet
jednotek

m³ na
jednotku/rok

Celkem

Prohlašuji, že v případě bazénu vypouštím vodu do kanalizace pro veřejnou potřebu*:

☐ ANO
☐ NE
* prosím, označte správnou variantu

Pokud voda z bazénu nebyla vypuštěna do kanalizace, prosím, uveďte, jakým způsobem
byla likvidována. (Dle § 38 odst. 3 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění, smí být
odpadní vody vypouštěny do vod povrchových nebo podzemních pouze v souladu s platným
povolením, vydaným příslušným vodoprávním úřadem.)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

V Ostravě dne: …………………..

Podpis odběratele: .……………………………..........

Za dodavatele žádost zpracoval a údaje v ní ověřil dne: ………………………………………………………
Jméno a vlastnoruční podpis
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