OBEC PROSENICKÁ LHOTA
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011,
úhrada vodného
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota se na svém zasedání dne 21.9.2011 usnesením
č. 13/2011 usneslo vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 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), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení úhrady vodného poplatníkem – odběratelem
(1) Platba vodného za každou nemovitost, která je napojena na vodovod v osadě
SUCHDOL jehož provozovatelem je Obec Prosenická Lhota, je hrazena vlastníkem
nebo správcem dané nemovitosti.

Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15. dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od
poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm.
příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo
popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba
označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je
tato stavba umístěna.
(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.1
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.2

Čl.3
Sazba poplatku
Stanovení druhu pevné složky
(1) Pevná složka vodného se stanoví podle množství odebrané vody [§ 32 odst. 1
písm.c)] vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech akanalizacích).Sazba vodného pro odběratele podle čl. 2 odst. 1 a 2 této
vyhlášky činí 22,- Kč/1 m3

Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Platba vodného pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatná
jednorázově a to nejpozději do 30. dnů po odečtu spotřeby vody, který Obec
Prosenická Lhota provádí jednou ročně a to je v srpnu příslušného kalendářního
roku.

Čl. 5
Navýšení poplatku
(1) Včas nezaplacené vodné může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím vodného.3

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 21.9. 2011
Vladimír Krejčí

Petr Červenka

………….…………
místostarosta

..…..………………
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.9.2011
Sejmuto z úřední desky dne: …………….

