INFORMACE OBCE LUKOV

o podmínkách dodávky vody z veřejného obecního
vodovodu
1.) Voda dodávaná z veřejného vodovodu je voda pitná, vyhovující ukazatelům ČSN
Jakost vody - pitná voda.
2.) Veřejný vodovod je soubor objektů a zařízení přednostně pro zásobování obyvatelstva
vodou a ke krytí potřeby vody ostatním odběratelům.
3.) Dodavatelem vody z veřejného vodovodu je Obec Lukov.
4.) Odběratelem je vlastník nebo uživatel nemovitosti, pro kterou se dodává voda podle
skutečné potřeby nebo do sjednané výše.
Provoz veřejného vodovodu a podmínky připojování na veřejný vodovod
1.) Nemovitosti se připojují na veřejný vodovod, umožňuje – li to kapacita veřejného
vodovodu.
2.) Nemovitosti se připojují na veřejný vodovod vodovodní přípojkou. Pro každou
nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka. Vyjímečně se souhlasem
 Obecního úřadu lze zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí , jsou – li pro to
technické nebo ekonomické důvody
3.) Umístění vodovodní přípojky a vodoměru odsouhlasí dodavatel vody – Obec Lukov.
Vodoměrná šachta je součástí vnitřního rozvodu nemovitosti.
4.) Na veřejný vodovod se může připojit jen nemovitost , která má vnitřní vodovod,
.
odpovídající technickým normám
5.) Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu.
6.) Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řád může schválit oprávněný
pracovník Obecního úřadu nebo s jeho souhlasem oprávněná firma (Ekomplex VaK s.r.o.
Miloš Kratochvíl ). Stejně se postupuje i v případě odpojení přípojky .
7.) K provedení úprav vnitřního rozvodu nemovitosti, kterými se podstatně mění dosavadní
podmínky odběru vody z veřejného vodovodu je třeba souhlas Obecního úřadu
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Vodovodní přípojky
1.) Investorem nově vybudované vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti , která
se na veřejný vodovod připojuje.
2.) Náklady vzniklé při opravě nebo rekonstrukci vodovod. přípojky hradí vlastník nemovitosti.
3.) V případě demolice objektu je povinen odstranit vodovodní přípojky majitel, přičemž
způsob odstranění musí být předem dohodnut s Obecním úřadem.
4.) Ochranné pásmo vodovodní přípojky se stanovuje 2,0 m od osy potrubí na obě strany.
Ochranné pásmo se nevztahuje na trasu přípojky na dvoře a v objektu.
Měření průtoku vody na vodovodních přípojkách:
a) vodoměr se osadí podle technických podmínek výrobce vodoměru . Před a za
vodoměrem musí být uzávěry.
b) Rozhodnutí o umístění vodoměru do sklepa, nebo do vodoměrné šachty přísluší
Obecnímu úřadu
c) vodoměry se nesmí umisťovat :
- do veřejných komunikací
- na parkoviště a do odstavných ploch
- do garáží bez souhlasu Obecního úřadu
d) vodoměrná šachta s vodoměrem jmenovitého průtoku do 2,5m3/hod. má mít minimál.
šířku 90 cm, délku 120 cm a výšku 180 cm.
Šachta musí být chráněna proti vniknutí vody a nečistot , musí být odvětrána a pokud
možno odvodněna , v opačném případě vodotěsná.
Všeobecné podmínky dodávky vody z veřejného vodovodu
1.) Obec Lukov zabezpečuje dodávku vody v souladu s podmínkami pro připojení
nemovitosti, stanovené touto vyhláškou.
2.) Vlastník nemovitosti ( dále jen odběratel ) může odebírat vodu do sjednané výše. Přitom
musí dbát předpisů a opatření vydaných Obecním úřadem.
3.) Obec Lukov není povinna plnit požadavky odběratele v případech, kdy jsou překročeny
možnosti dodávky stávajícího zařízení veřejného vodovodu.

Jedná se zejména o větší množství , tlak . V těchto případech si splnění zajišťuje odběratel
na svůj náklad.
4.) Dodávka vody je splněna vůči odběrateli průtokem vody vodoměrem.
5) Obecní úřad je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku z veřej.vodovodu:
a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací
b) z důvodů živelných pohrom ( povodní, požáru,sesutí půdy a pod )
c) při havárii vodovodní sítě v obci
d) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení nebo způsob odběru tak,že může
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

ohrozit zdraví,bezpečnost osob a majetku, popř. způsobit pokles nebo
kolísání tlaku u jiných odběratelů
zabraňuje – li odběratel pracovníkovi Obecního úřadu nebo zaměstnanci
firmy Ekomplex VaK s.r.o. v přístupu k vodoměru
předává –li odběratel dalšímu uživateli vodu bez souhlasu OÚ
neodstraní-li odběratel ve stanovené lhůtě závady na vnitřním vodovodu
odebírá-li odběratel větší množství vody než sjednané množství
nezaplatí-li odběratel úplatu za odebranou vodu po zúčtovacím období
pokud odběratel nemá smlouvu o dodávce vody – odběr je brán jako černý odběr

6) Obec Lukov v případě poruchy na veřejném vodovodu je povinna bez
zbytečného odkladu zajistit potřebnou nápravu.
Měření průtoku vody na vodovodních přípojkách
1) Odběr vody z veřejného vodovodu měří Obec Lukov vodoměrem, který
je fakturačním měřidlem
2) Podmínky pro montáž a osazení vodoměru zajišťuje odběratel
3) V případě, že není osazeno fakturační měřidlo, stanoví se množství vody
pro potřebu fakturace vodného výpočtem podle ročních směrných čísel
4) Vodoměr podléhá ověření podle zvláštních předpisů. Odběratel má právo
zadat přezkoušení fakturačního měřidla. Náklady na přezkoumání hradí
Obec Lukov, pokud se při zkoušce prokáže, že vodoměr měří chybně
s odchylkou větší než připouští technická norma. V opačném případě
hradí náklady odběratel.
Odpovědnost za škody
Obec Lukov neodpovídá za škody vzniklé nedostatkem tlaku, při omezeném
zásobování vodou pro poruchu na veřejném vodovodu nebo vodovodní
přípojce, pokud tuto poruchu sám nezpůsobil, popř. při nedostatku vody či pro
další důvody, kdy je Obec Lukov oprávněna dodávku vody omezit nebo přerušit.
Cena vodného
Odběratel je povinen platit Obci Lukov za dodávku vody cenu vody, která je určena informací
pro občany Obce Lukov . Obec Lukov je oprávněna zvýšit dohodnutou
cenu za dodávku vody z obecního vodovodu, zvýší-li se náklady spojené s
plněním výroby a dodávky vody v důsledku cenových změn na trhu,nebo
změní-li se cenové předpisy. Změnu ceny „vodného“ oznámí Obecní úřad
předem ve vývěsce Obecního úřadu. Povinnost platit vodné se nevztahuje na
vodu odebíranou z veřejného vodovodu při likvidaci požáru.
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Fakturace a platby vodného
Fakturace vodného se bude účtovat podle platebních podmínek sjednaných
ve Smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu mezi odběratelem
a Obcí Lukov .
Fakturační období : od října do září následujícího roku. Odečty vodoměrů : přelom září a října
Sankce
Odběr vody bez smlouvy o dodávce vody je pokládán jako černý odběr. Obec Lukov může
odpojit odběr ,vymáhat dlužnou částku : soudně nebo exekutorsky. Opětné připojení odběru bude
zpoplatněno částkou 5.000,-Kč
Porušení povinností vyplívajících z této vyhlášky je přestupkem postižitelným dle zákona .
dle zákona č. 274/2001 sb.

František Motl
starosta obce
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