
Nová pravidla pro vyplácení dotací za vývoz jímek na odpadní vodu 

na rok 2021 dle usnesení rady města UR-506-20/20 

 

1. Propláceny budou pouze náklady na vývoz jímek u nemovitostí na území města Roztoky, 

které jsou vlastněny fyzickými osobami a není možné je při vynaložení přiměřených nákladů 

napojit na veřejnou kanalizaci.  U nemovitostí vlastněných obchodními společnostmi nelze 

příspěvek nárokovat. 

2. Příspěvek bude proplacen na základě doložených faktur, a to ve výši 30 % doložených 

nákladů. Horní hranice nárokovaných nákladů za danou nemovitost bude vypočtena na 

základě směrných čísel roční potřeby vody (vyhl. 428/2001 Sb. MŽ, v platném znění), podle 

počtu trvale hlášených obyvatel v nemovitosti. Tedy do max. výše 35 m³ na 1 trvale 

hlášeného obyvatele a rok. Náklady na vývoz 1 m³ jsou stanoveny podle skutečně 

fakturovaných nákladů. 

příklad výpočtu pro nemovitost obydlenou dvěma trvale hlášenými obyvateli: 

A) max. spotřeba vody 2 x 35 m³ = 70 m³/rok, max. nárokovaná částka 70 m³ x 165,- Kč = 

11.550, - Kč. Z této částky bude vyplacen příspěvek 30 %, tedy 3.465, - Kč 

B) bude-li nárokována a doložena částka nižší, než je limit, například 9.000, - Kč, bude 

vyplacen příspěvek ve výši 30 % z doložené částky = 2.700, - Kč 

C) bude-li nárokována částka vyšší, než je limit, např. 15 000,- Kč, bude vyplacen příspěvek 

z limitní částky, tedy 30 % z 11.550, - = 3.465, - Kč. 

Uvedené náklady mohou být nárokovány v několika fakturách, uvedené částky platí pro 

roční součet. 

3. Při výpočtu maximální nárokované částky budou použity údaje o trvale hlášených obyvatelích 

k 1.1.2021. 

4. Faktury vydané v předmětném roce budou proplaceny do konce ledna roku následujícího 

(např. faktura vystavená 31.11. 2021 bude proplacena nejpozději do 31.01. 2022). 

5. Dotace za vývoz jímek na odpadní vodu budou vypláceny od 1.1. 2021 na základě faktur za 

vývozy provedené v roce 2021. 

6. V případě, že majitel nemovitosti nebo jiný trvale hlášený občan pověří správcovskou firmu 

ve věci zajištění vývozu a likvidace odpadní vody, musí být na předkládané faktuře jasně 

uvedeno, že se vztahuje k dané nemovitosti. 

 

 

 

Vedoucí odboru životního prostředí     V Roztokách dne 16.12. 2020 

Bc. Pavel Flener 


