
 

Obec Kamenec u Poličky 

informuje o úhradách stočného a platbách záloh na stočné 
 

 Obec Kamenec u Poličky provádí vyúčtování stočného za předchozí kalendářní rok vždy 

k datu 31. 12. Odečet stavu vodoměrů v jednotlivých domech je ze strany obce proveden vždy před 

koncem kalendářního roku. Náskedně obec vystaví majitelům nemovitostí vyúčtování stočného. Ve 

vystaveném daňovém dokladu s vyúčtováním jsou vždy započítány případné uhrazené zálohy, 

splatnost tohoto daňového dokladu je minimálně 30 dnů. 

 Daňový doklad s vyúčtováním je zasílán na emailový kontakt, pokud je tento kontakt 

uveden ve smlouvě o odběru odpadní vody. V ostatních případech je vyúčtování vloženo do 

poštovní schránky u příslušného domu – po dohod ě rádi zavedeme elektronické zasílání  

vyúčtování  i těmto odběratelům, prosíme o sd ělení platné elektronické adresy . 
 

Dle vyú čtování nastávají tyto dv ě varianty:  
 

A. Ve vyúčtování vyjde kladná celková částka úhrady stočného - nedoplatek  - plátce uhradí částku 

buď převodem na bankovní ú čet obce s uvedením variabilního symbolu, který je u veden na 

tomto da ňovém dokladu  nebo uvedenou částku zaplatí v hotovosti v kancelá ři obecního 

úřadu . 
 

nebo 
 

B. Ve vyúčtování vyjde záporná celková částka úhrady stočného - přeplatek  - plátce uhradil na 

zálohách více než je skutečná výše stočného za předchozí kalendářní rok. Uvedenou částku – 

přeplatek – obec vrátí  plátci, a to buď převodem na p říslušný bankovní ú čet, ze kterého došlo 

k úhrad ě záloh nebo uvedenou částku vyplatí plátci v hotovosti v kancelá ři obecního ú řadu. 
 

Platba záloh na sto čné: 

 V každém vystaveném vyúčtování je dále uvedena navrhovaná výše měsíční zálohy na 

další rok. Ta je vypočítána dle skutečné spotřeby v roce předchozím se započítáním jednotkové 

ceny stočného, které platí pro aktuální rok. Výše stočného je schválována zastupitelstvem obce 

vždy v měsíci prosinci s platností od 1. 1. následujícího roku.  
 Pro platbu záloh se používá stejný variabilní symb ol, jaký je uveden ve vyú čtování . 

Jedná se o číslo smlouvy, které je tvořeno popisným číslem domu, doplněným o číslo: - 1 pro domy 

v Kamenci u Poličky, 2 pro domy z obce Sádek, 3 pro domy z města Poličky. 

Příklad: Dům čp. 129 v Kamenci u Poličky má pro platbu stočného i záloh variabilní symbol 1129. 
 

Výměna vodom ěrů: 

 V případě, že ve Vaší nemovitosti bude provedena během roku pracovníky společnosti 

VHOS a.s. Moravská Třebová výměna vodoměru, obec Kamenec u Poli čky Vás prosí o 

bezprost řední poskytnutí d ůležitých údaj ů z montážního listu vodoměru, který s Vámi bude po 

provedení výměny vyplněn a zůstane Vám jako doklad potvrzený majitelem nemovitosti. Při odečtu 

v měsíci prosinci není totiž tento montážní list již vždy k dispozici. 

 V ideálním případě se s tímto montážním listem zastavte přímo v kanceláři obecního 

úřadu – montážní list okopírujeme. Další možností je jeho zaslání elektronickou cestou na 

emailovou adresu obecního úřadu: urad@obec-kamenec.cz. 

 Důvodem je potřeba obce znát pro zajištění správného dalšího odečtu datum výměny 

vodoměru, konečný stav původního vodoměru, výrobní číslo nového vodoměru a jeho počáteční 

stav při uvedení do provozu.  

 Děkujeme za spolupráci.                                  Petr Šváb, starosta obce, tel.č. 731 612 067 


