
1a) Název obce 1b) Jméno kontaktní osoby 1c) Kontaktní údaje

       Statutární město České Budějovice                            Ing. Lenka Růžičková Tel:                                   386 801 111

Email:                  posta@c-budejovice

2a) Existuje v obci vodovod? 2b) Jaký subjekt v obci vlastní celý    

      nebo většinu vodovodu?

2c) Jaký subjekt v obci provozuje 

      celý nebo většinu vodovodu?

Ano a) Obec b) Jiná společnost

       Statutární město České Budějovice ČEVAK a.s.

2d) Je-li vodovod provozován na 

     základě provozní nebo

     nájemní smlouvy (pachtu), 

     o jaký druh smlouvy se jedná?

2e) Disponuje obec majetkovou 

      a provozní evidencí vodovodů 

      v souladu s § 5 ZoVaK?

c) Na dobu určitou

a) Ano - prosíme o její zaslání na email 

jiri.strupl@cz.gt.com

XII.18

Celorepublikový průzkum provozování vodovodů a kanalizací v ČR v obcích nad 5 tis. obyvatel

Dobrý den,

společnost Grant Thornton Advisory s.r.o. provádí v obcích s počtem obyvatel nad pět tisíc celorepublikový průzkum zabývající se způsoby zajišťování 

správy a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (VaK). Za účelem získání potřebných údajů Vás chceme v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o poskytnutí uvedených informací týkajících se správy a provozování VaK nacházejících se 

na katastrálním území Vaší obce. Informace, které v rámci průzkumu od Vás žádáme, jsou: kontaktní údaje, informace o vodovodu, informace o 

kanalizaci a výše cen vodného a stočného v roce 2015.

Předem děkujeme za Vaše vyplnění přiloženého dotazníku.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Pavel Válek, jednatel společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o.

1. Kontaktní údaje

2. Vodovod 

Dle Zákona o vodovodech a kanalizacích, je vodovod provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, 

jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem (dle § 55 odst. 1 

písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.)



3a) Existuje v obci kanalizace? 3b) Jaký subjekt v obci vlastní celou nebo 

většinu kanalizace?

3c) Jaký subjekt v obci provozuje celou 

nebo většinu kanalizace?

Prosím uveďte název subjektu Prosím uveďte název subjektu

3d) Je-li kanalizace provozována na 

     základě provozní nebo

     nájemní smlouvy (pachtu), 

     o jaký druh smlouvy se jedná?

3e) Disponuje obec majetkovou 

      a provozní evidencí kanalizací 

      v souladu s § 5 ZoVaK?

Informace o délce provozní smlouvy

4a) Cena pro vodné v roce 2015 39,72       (Kč/m 3 včetně DPH)

4b) Cena pro stočné v roce 2015 31,82       (Kč/m 3 včetně DPH)

pozn. ad 4a) a 4b):   jedná se o pohyblivé složky vodného a stočného pro hospodářský rok 2015/2016 (tj. od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016)

Děkujeme mnohokrát za vyplnění dotazníku.

S přáním hezkého dne,

Pavel Válek, jednatel společnosti Grant Thornton Advisory, s.r.o.

T: +420 224 813 299

4. Výše cen pro vodné a stočné

3. Kanalizace

Dle Zákona o vodovodech a kanalizacích, je kanalizace provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních 

vod (dle § 38 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod 

samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se 

odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají 

odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním 

dílem.

3) Shodují se data uvedená pro oblast kanalizace s daty uvedenými v oblasti vodovodu? 

Ano - data za kanalizaci se shodují s daty pro vodovod


