Vyhláška o dodávce vody
OBEC LOUKA

PSČ 67974 okres Blansko IČO:49463985

Obecně závazná vyhláška obce LOUKA o dodávce pitné vody za dne 21. 7.1997
Zastupitelstvo obce Louka projednalo a schválilo dne 21.7.1997 tuto vyhlášku, která
upravuje podmínky dodávky a odběru pitné vody v obci LOUKA.
Oddíl 1.: Veřejný vodovodní řád
Veř.vodovodním řádem se rozumí všechny stavby, potrubí a příslušné
součásti, které slouží k získávání, uchovávání zásoby,rozvodu ,popřípadě zjišťování
množství dodané pitné vody v obci.
Jsou to
sběrná zařízení z pramenišť
zásobárna /rezervoár/ pitné vody
hlavní vodovodní řád /přívodní potrubí do obce/
vodovodní řád v obci /rozvod včetně hydrantů,hlavního
ventilu,pomoc.ventilů atd.
Obec Louka je majitelem a správcem veřej.vod.řádu,zajišťuje jeho provoz
,provozuschopnost a potřebné opravy.
Dále pak je zodpovědná za provádění pravidelných kontrol a rozborů pro zajištění
hygienické nezávadnosti.
Oddíl 2.: Místní vodovodní přípojky
Místní vodovodní přípojkou se rozumí potrubí od uzavíracího ventilu
odbočky k odběrnímu místu.Opravy přípojek zajišťuje odběratel s vyjímkou oprav
,výměn nebo jakékoliv manipulace s vodoměrem, který je majetkem obce
a slouží ke zjišťování odebraného množství vody.Odběratel je povinen zajistit
vodoměr proti zámrzu,nebo jinému poškození a je povinen umožnit odpovědné
osobě pověřené obec.úřadem ( dále jen odpovědné osobě )přístup k vodoměru za
účelem odečítání stavu,oprav,kontrol. nebo výměny. Odběratel je povinen oznámit
obec.úřadu jakékoliv poškození nebo zjištěnou závadu funkce vodoměru.Dále je
povinen přizvat osobu pověřenou obec.úřadem ke každé opravě,nebo
staveb.úpravě při které je nutno odpojit,nebo jinak manipulovat s vodoměrem.
Odběratel je odpovědný za škody vzniklé nedodržením těchto pravidel.
Oddíl 3.: Poplatky za dodávku pitné vody
Poplatky za odběr pitné vody jsou účtovány odběratelům na základě
odečtených stavů vodoměrů,které provádí osoba pověřená obecním
zastupitelstvem.Cena není pevně určena a může se sezónně měnit dle nákladů na
provoz vodovodní sítě v obci.
Oddíl 4.: Zvláštní opatření v dodávce vody
a) Obec Louka je oprávněna provádět zvláštní opatření v rozsahu celé
vodovodní sítě v případě nedostatku vody v období sucha,popřípadě úplně zastavit
dodávky vody v případě požáru v obci.
b) Dále je obec Louka oprávněna zastavit dodávku vody jednotlivému
odběrateli v případě nezaplacení vyúčtované dodávky vody a to až do doby, kdy

bude dluh odběratelem vyrovnán, a zaplacen zvláštní poplatek ve výši 500,- Kč.
• Dále je obec Louka oprávněna zastavit dodávku vody odběrateli
• v případě, že tento neumožní osobě odpovědné přístup k vodoměru.Dodávka
vody odběrateli bude obnovena až po zaplacení poplatku ve výši 500,- Kč.
Oddíl 5.:Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá platnost dnem vydání.
Josef Boček starosta obce
Tato vyhláška byla zveřejněna vyvěšením na úřední desce
Od:

16.7.1997

Do:

OBEC LOUKA PSČ 67974

10.8.1997.

kraj Jihomoravský IČO 49463985

DODATEK č.1

ze dne 28.4.2003

k vyhlášce obce Louka o dodávce pitné vody ze dne 21.7.1997
Zastupitelstvo obce LOUKA projednalo a schválilo dne 28.4.2003 dodatek
k vyhlášce Obce Louka o dodávce pitné vody za dne 21.7.1997.
1.: Cena dodané vody , která se účtuje odběrateli, je stanovena takto:
12,- Kč za 1 krychlový metr vody
2.: Vznikne-li škoda vinou odběratele nedodržením pravidel popsaných v oddíle č.2
vyhlášky ze dne 21.7.1997,je odběratel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
3.: Při zjištění ,že odběratel manipuloval s vodoměrem bez vědomí odpovědné
osoby může mu být zastavena dodávka vody a udělena pokuta ve výši 5 000,-Kč.
Dodávka vody bude obnovena až po uhrazení této
pokuty.
4.: Tento dodatek nabývá platnost dnem vydání
Tento dodatek byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce
Od: 31.04.2003

Do: 10.05.2003.
Josef Boček
starosta obce Louka

OBEC LOUKA PSČ 67974

kraj Jihomoravský IČO 49463985

DODATEK č.2

ze dne 10.4.2004

k vyhlášce obce Louka o dodávce pitné vody ze dne 21.7.1997
Zastupitelstvo obce LOUKA projednalo a schválilo dne 28.4.2003 dodatek
k vyhlášce Obce Louka o dodávce pitné vody za dne 21.7.1997.
1.: Cena dodané vody , která se účtuje odběrateli, je stanovena takto:
14,- Kč za 1 krychlový metr vody

2.: Tento dodatek nabývá platnost dnem vydání
Tento dodatek byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce
Od: 2.3.2004

Do: 10.4.2004.
Josef Boček
starosta obce

Louka

