
Informace pro občany obce Útěchovice, a majitele rekreačních objektů 
 

Připojení na vodovod a dodávka pitné vody: 
 
Vzhledem k současně platné legislativě je nezbytné uzavřít se všemi odběrateli pitné vody 
z vodovodu smlouvu o dodávce pitné vody mezi odběratelem a provozovatelem vodovodu 
(Vodak Humpolec s. r. o.). Z tohoto důvodu Vám bude v průběhu měsíce října – listopadu 
doručen návrh této smlouvy.  
Upozorňujeme, že vodoměr má být umístěn v souladu se zák. č. 274/2001 Sb. o veřejných 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů na obecních nebo veřejných 
pozemcích. Ten, kdo bude budovat novou přípojku nebo rekonstruovat stávající, je povinen 
vodoměrnou šachtu umístit na obecní či veřejný pozemek. 
Upozornění – každý vlastník přípojky (připojené nemovitosti) si vodoměrnou šachtu hradí 
sám, obec hradí uzávěr a vodoměr. 
 
Vodné 
Skutečné náklady na 1 m3 vody Vodné Poznámka 
rok Kč  Vodné ovlivňuje – cena el. energie – vrt, rozbory vody,  

poplatky za odběr vody, odpisy atp. 

2014 50,93 13 Přeložka vodovodu mimo areál Agrospolu 

2015 30,47 13  

2016 52,76 13 Oprava vodovodu 

2017 31 13  
Vodné se platí po odečtu, který proběhne nejdéle do konce srpna běžného roku.  Možnosti 
platby: 
1) Na místě v hotovosti – v kanceláři OÚ – bude vyhlášeno obvyklým způsobem 
2) Převodem na účet, případně složenkou ( č. ú. 31823261/0100, v. s. 8632) 
 
Nakládání s odpady 
Skutečné náklady na odpady 
přepočtené na občana 

Poplatek Poznámka 

2014 – 618 500 Do nákladů na odpadové hospodářství se 
započítává poplatek SOMPu za svoz 
komunálního odpadu a separovaného odpadu, 
náklady na kontejner velkoobjemového 
odpadu, náklady na nebezpečné odpady a 
zpětný odběr (většinou elektro). 
Odečítá se položka za sběr tříděného odpadu 
(papír, sklo, plasty)  

2015 – 647 500 
2016 -  702 500 
2017 - předpoklad 700 500 

Poplatek se platí do konce srpna běžného roku. Možnosti platby: 
1) V kanceláři OÚ – bude vyhlášeno obvyklým způsobem 
2) Převodem na účet, případně složenkou ( č. ú. 31823261/0100, v. s. 637239) 
 



Poznámka a prosba: je potřeba zachovávat „čistotu“ separovaných odpadů. To znamená 

zejména zavírat víko kontejneru, aby nedošlo ke znehodnocení odpadů, nevkládat odpady 

znečištěné nebezpečnými látkami (např. ropné látky, barvy, rozpouštědla atp.), nevkládat 

jiné druhy odpadů, než pro které je kontejner určen. 

Pokud jsou odpady znehodnocené, nedostaneme poplatek za třídění odpadů a náklady 

budou vyšší. 

Rekreační objekty platí pouze 500Kč za nemovitost. 

Poplatek za psa 

Za prvního psa 50 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč. Poplatek se 
platí do konce srpna běžného roku. Možnosti platby: 

1) V kanceláři OÚ – bude vyhlášeno obvyklým způsobem  

2) Převodem na účet, případně složenkou ( č. ú. 31823261/0100, v. s. 779767) 


