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UKONČENÍ PROVOZU KANALIZACE A ČOV ZDIBY  

    Informace – výzva 

BMTO GROUP a.s. na základě dohody s obcí Zdiby ukončuje provozování kanalizace a 

ČOV Zdiby k 31.12.2020. Od 1.1.2021 zahajuje provoz nový provozovatel. 

S ukončením provozu dojde ke konečnému vyúčtování stočného s jednotlivými odběrateli a 

budou zúčtovány veškeré pohledávky a závazky jednotlivých odběratelů. Pro urychlení 

celého procesu a s ohledem na stávající epidemiologickou situaci (nejvyšší stupeň rizika 5) 

bylo rozhodnuto: 

a) Všichni producenti odpadních vod, kteří mají stočné stanoveno dle vodoměrů 

provedou samoodečet stavů rozhodných vodoměrů pro výpočet stočného u svého 

objektu ke dni 31.12.2020.  

 

b) Stav vodoměru nahlásí jednotliví odběratelé f. BMTO GROUP a.s. nejpozději do 

10.1.2021, jedním z níže uvedených způsobů: 

- emailem – emailová adresa: bmtopraha@bmto.cz 

- telefonicky – SMS ve tvaru: jméno-adresa napojené nemovitosti, stav, příp. 

zasláním fotografie vodoměru – tel. 603889572 

- písemně – adresa: BMTO GROUP a.s., Na Slatince 3/3279, 106 00 Praha 10 

Pro nahlášení stavu vodoměru emailem nebo písemně slouží i formulář uvedený 

v příloze.  

c) U objektů, které nenahlásí stav vodoměrů do 10.1.2021 bude konečný stav 

vodoměru odvozen od průměrné spotřeby vody za minulé fakturační období. Po 

10.1.2021 provede f. BMTO GROUP konečné vyúčtování stočného a zašle konečnou 

fakturu danému odběrateli s uvedením případného nedoplatku, či přeplatku. Přeplatky 

budou následně vráceny odběrateli. 

 

d) Producenti odpadních vod, kteří mají stočné stanoveno paušální sazbou obdrží fakturu 

za IV.Q./2020 automaticky v prvním dvou týdnech v lednu. 

 

e) Na konci ledna 2021 bude předán seznam všech paušálistů a vodoměristů s konečnými 

stavy vodoměrů obci Zdiby, resp. novému provozovateli, jako podklad pro smlouvy 

s novým provozovatelem. 

 

f) Veškeré stávající pohledávky (neuhrazené faktury) z minulého období budou předány 

právnímu oddělení k exekučnímu vymáhání. Výši staré pohledávky si může každý 

odběratel zjistit na účtárně telefonicky (tel. 485382344, pí. Kroužková) nebo emailem 

na emailové adrese: uctarna@bmto.cz. 
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g) BMTO GROUP, a.s. předá obci seznam všech napojených nemovitostí k 31.12.2020, 

které mají uzavřenou smlouvu na odvádění a likvidaci odpadních vod. 

 

  

 

 

Další informace: 

a) Všechny stávající technické podmínky pro zřízení kanalizační přípojky zůstávají i 

nadále v platnosti, včetně všech vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.  

 

b) Všichni odběratelé si zajistí zrušení trvalých příkazů na platbu záloh na stočné. 

 

c) Firma BMTO GROUP a.s. bude i nadále zajišťovat pravidelný servis a opravy 

dodaných domovních čerpacích šachet. Servis a opravy domovních čerpacích šachet 

lze domluvit na tel. 603889572 nebo 222366070. 

 

d) Firma BMTO GROUP a.s. bude nadále provádět dodávky a montáže domovních 

čerpacích šachet na základě uzavřených smluv (SOD) s jednotlivými zákazníky. 

 

 

 

 

Firma BMTO GROUP a.s. předem děkuje všem za pomoc a spolupráci při konečném 

vyúčtování stočného.  

 

 

Jménem firmy, Vám přeji klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a sil v příštím roce. 

   

 

     

 

        Ing. Stanislav Zdrůbek 

        Provoz kanalizace a ČOV 


