Dolia Invest, s.r.o.
Vršovická 1525/1d
101 00 Praha 10
email: doliainvest@seznam.cz

V Praze dne 25. 10. 2018

Věc: výzva ke sdělení kontaktních údajů vlastníků věcí nemovitých napojených na kanalizaci
pro veřejnou potřebu, v k. ú. Zlatá – odpověď na některé z často kladených otázek, sdělení
výše ceny stočného

Vážení obyvatelé obce Zatá,
Společnost Dolia Invest, s.r.o., se sídlem Vršovická 1525/1d, 101 00 Praha 10, IČO 241
43 669 (dále jen ,,Společnost Dolia“), si touto cestou dovoluje zodpovědět některé
z odběrateli často kladených otázek ohledně řešení situace s odvodem odpadních vod a
zároveň zveřejňuje aktuální výši ceny stočného.
1. K dotazu, z jakého důvodu mají odběratelé sdělovat údaje pro podpis Smlouvy o odvádění
odpadních vod právě Společnosti Dolia, uvádíme, že Společnost Dolia je v současné době
jediným provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu v k. ú. Zlatá. Kanalizace je ve
vlastnictví společnosti Promising Union, s.r.o., sídlem Počernická 96, 108 00 Praha 10
(dále jen ,,Kanalizace“). S ohledem na uvedené je Společnost Dolia jediným možným
smluvním partnerem pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod prostřednictvím
Kanalizace. Řádné uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod je pak podmínkou pro
možnost využívat Kanalizaci pro odvádění odpadních vod.
2. K dotazu na způsob zjišťování množství odpadních vod podle množství měřeného
funkčním vodoměrem (z vlastního zdroje, nebo dodaného vodovodem) sdělujeme, že tato
varianta je z naší strany považována za nejvhodnější, avšak současně upozorňujeme na
skutečnost, že vodoměr používaný k odečtu spotřeb musí splňovat požadavky stanovené
zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., vyhlášky č.
334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované
zkratkou EHS. Společnost Dolia není vlastníkem vodoměrů a není ani jakkoliv schopna
ovlivnit jejich stav. V případě nefunkčního vodoměru je potřeba tuto situaci řešit
s vlastníkem vodoměru.
3. Ohledně textu smlouvy o odvádění odpadních vod sdělujeme, že tento bude v nejbližších
dnech rozeslán jednotlivým odběratelům poštou, a to na základě údajů, které odběratelé
společnosti Dolia zaslali.
4. Aktuální cena stočného je stanovena na 55,56 Kč/m3 včetně DPH.
S pozdravem
Dolia Invest, s.r.o.
Tereza Neužilová, jednatelka

