
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok   Paušální karta 

 

 

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 

 
 

PAUŠÁLNÍ LIST PRO VÝPOČET STOČNÉHO 
dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Odběratel:  ………………………………………………………………..…    

 

Adresa odběrného místa:  ….…………………………………....                Příloha ke smlouvě číslo :  ………………..…….. 
  

  

I. BYTOVÝ FOND Směr.čís.          

m³ 

Počet    

osob 

Celkem                

m³ 

BYTY (na 1 obyvatele bytu v m³ vody/rok)  

1. byty s tekoucí studenou vodou mimo byt (např. pavlačový byt) 11   

2. byty bez tekoucí teplé vody na kohoutku (v bytě je jen studená) 19   

3. byty s tekoucí teplou vodou na kohoutku (teplá voda vytékající přímo        

nad vanou, dřezem, umývadlem -  je součtem studené i teplé vody ) 

27   

RODINNÉ DOMY  

 na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu( s max. 3 byty) se 
připočítává 1 m³ na spotřebu spojenou s  očistou okolí rod.  domu               
a osob při aktivitách v zahradě apod. 

 1   

REKREAČNÍ CHATY (CHALUPY)   

 spotřeba na 1 obyvatele se vypočte jako u položky1,2 a 3 
s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána                  
počet měsíců   ………..           

   

IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ Počet kusů 

 

55.  dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů 36   

56. býk 18   

57. tele, ovce, koza, vepř   6   

58. prasnice   8   

59. kůň 14   

60. pes - chovná stanice                                                   pouze nad 2 kusy   1   

61. slepice, perličky                                       na 100 kusů v průměru za rok   11   

62. husy, kachny, krůty                                  na 100 kusů v průměru za rok   36   

X.  ZAHRADY  

63. zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m² 16   

64. sady s ovocnými stromy nebo jinak využívané                       na 100 m²     3   

65. automatizované zalévání zahrad  dle čidel vlhkosti 12   

66. průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin            propočtem     

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ  

67.  osobní automobil pro domácnost    (předpokládá  se mytí 10 x ročně)   1   

ROČNÍ POTŘEBA VODY CELKEM  :                                                     m³/rok                                                                                                                                             
Výše uvedené údaje jsou platné ode dne :  ………………………… 

 

Odběratel tímto prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a současně se zavazuje oznámit 
dodavateli jakoukoliv změnu těchto údajů, které jsou podkladem pro účtování stočného. 

 

Datum  :   ……………………………….  
 

Stvrzuji svým podpisem, že uvedené údaje jsou pravdivé  …......................................................... 

 


