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o pođmĺnkrich odbčľu poYľchovđ vođy z v*dnĺho toku
číslo $MPY 12Ü108

čĺslo odběrnóho mĺsta:421 006

sMLUvNĺ ŠTRÄI\ľY:

I' Spľávce vodního toku:
obchođní Íiľma:
Sídlo:

Povođí Labę, gtátnĺ podnik
VítaNejeđlóho 95l,500 03 Hľadoc Kľálovó

Ing. É ' 
', pověřený řízením stá1ního

pođniku
Statutámí oĺgán:

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. 

- 

ťinanční řęditelka

Bankovnĺ spojení: ČsoB, a' s., pobočka I'Iľadsc Kľátovć
CÍsloúětu: ĺ-
IČ: 70890005
DIČ: CZ7Ü89ÜÜ05
Tęl: 

--rr

FAX: 

-

E-mail:
Zápis v obchodnírn ľejstřĺku: i*ajský soud v HľadiiTÉloFé' oddíl Ä, vloäka g473

II. odběľatel vody

Obchodní fiľma:

Sídlo:

Vodovody a kanalizacę Paľdubice, a.s.

Teplého 2Ü14
530 Ü2 Pardubice

Statutární oľgán:
Ve věcęch smluvních
je opľávněnjeđnat:

Ing' Michď Koláček, předseđa představenstva

[ng. Joseť Fędák, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Čsoľ a.s.
Čísloúčtu: (.-
IČ: óül0srl
DiČ: CZ6010i j31
Tęl': 

-l

FAX: .-
E-mail: 

-

Zäpis v obchodním rejstříku
nebo jiné evidenci: Kr*jský soud v Hľadci Kľálové, odđĺl B', vložka gg9



2.1. odběľatel vođy plánuje v pľůběľru ľoku 2013 odebľat celkeľ -đvody, a to v následujĺcínr časovćm ĺozloŽęnĺ r, tĺs. nr]:

leden

Přednrětem snrlouvy jsou podmínky odběru'. pclvľchor,é vody z vodnĺlro edľoje oplatĺl
odběľatelem vody, kteľý je ve smyslu platného ľozhođnutĺ ĺ.;. ĺlf'ľĺv0p/2965łl3lĺi/ľ*o,
vydanćho: lVĺagĺ*tľĺłt měsfa ľĺľdubic dne I4"12"3Gtĺ, á;eho pl;rtĺýĺni pĺlľ.ĺtějšÍĺni
změnamĺ opľávilčn v tit* lokalilě odebíľaĺ por,ľcltovott ,,ođtipľo ostetní účely v llla'xiľlrłiltiinr
množství !łorl młľok, -rr2,rr_l/ničsíľ ł l tii Vsłc' płatrlost p*ło.l*ni-t uĺľrč"u
pavrchovó voĺly pľo odběľatele voĺly končí dĺlem 31'l2.20ló.
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?"3. Öĺlbčľate} vołly je opľávrlčn od*brat paĺřcbnć ĺ::łroźství purrľclrłlvć ',.,oĺl}, i nad plťiĺĺlvĺný
9bjľu'. a-t$ aä du výše stanÜvenć plĺtnýnł povol*niĺn kociběľu płlvlclrłr'j,ch vod, pĺikuci to
ltytiľologĺeká situĺtce a stav voelnĺho ĺalĺ* ĺJłrĺ,olí' ra níŽe uveĺ1eĺýđ}r poellr:ĺli*k.

3'3'. 0dběĺatel vody je povinen měřit nrnoŽství odebĺĺanć povľ*lrové vody ve .smys1u ust'
$ lÜ odst. 1 zá'kona č:' 254l?Üal sb.. o vodńch, ve znčtií pozĺ&;*ĺclr předpisťrizpťlsclb a četnost
nłěŕení mlroŽství oĺtębran* vody:r ľCIzsah' zpťlsob a četnost předavání 

'ysleaĹri"měl*ení 
spľávci

vođního toku stanĺrví vy}rĺáška ě' 3ü120Ű3 Sb', cl zprisobu atętnasti nrěi*enĺ mnĺ:Žstvĺ vody, ve
znění pozděj ších přecĺpis ů.

2"4. Snrĺuvní stľany se ĺlohodly" že hlášení o mnĺlžství skuŕľčně oĺlelrranépovľchové vĺldy
v příslušnóm kalĺlndářníln měsíci sĺĺčlí ĺldlrěľatelvody spľávci vĺldnĺha toku l. pľacovní
den po skončení měsíce' ve kteľćm k odběľu povľchĺlyô vođy dĺlchiłzí, a to ng fax čĺslo:erail'

2'5" KaŽdou poľuchu odběľného zařĺzení, něřícího přĺstľoje čí jiných zařĺzení a podnrínek
vrrĺużívarrý*lr ke staľlnvenĺ skut*čně odcbírall*ltĺ' *nožutuĺ-vody, je odbeľatel voĺ1y povinen
o1t3'1ĺt ľľľa|'ivodního łĺlktl đĺl 3.ĺlnů ĺl vz:riku iroruclty nu uys* uvcdenĺl spojcrlĺ iak, aby
pti řcŠent vznilĺlé siluace L:yly ľespektłvárly ząrny oboll slľan'
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3'1' Cena za t m3 odsbľané povľchové v*ĺiy z vodnĺhľ zdľo;e je od 1.1.2Ü13 stanovenaspľávcem vadní}ro toku částkĺ:i'tlF l- Üĺ'H 
" "'ĺl 

o**n, stanovenó výši pľo pĺlł"ĺ*hĺ:vouvodu ođebĺľanĺru k ostatním riÔetůml

3'2' Cęna za oĺĺř}ěľ pnvľclror'ć voĺĺy vy1|ra1í z ceny povľchové vocĺy kalkrrlovĺlné na bŁivčcnč tlsmčľliovanđ cen'v ve sm"l'slu E n 
'ĺtui * ĺ. szoĺr?g'Sb. ..' c.unáóu, oe rn*nĺ poľdějšÍchpřsĺlpísťi, slancvľnĺí pĺ o př.Íslušný kaĺeneĺĺířn ĺ l oĺl.

3'3' VýŠe pĺatby se vyptlčte vynĺtsobenílr: mnĺlżstvi skut*črrě oĺlcł:ľĺrné pclvrľ.lru'e vody zauplynulý katendář:rí nrěsíc, srłíżenć o ntĺrožsĹví płr,ľłlrovi vody- na kteľó se platbanevztahuje, cętlü{l sÍilnovclt*lt spriivcem rrľdnílrs roku.

3'4' Üdběratel r'oĺĺ-y je 
. 
poĺĺinen spľávei. vĺt_clnih* ttłkrl platit pl*lb* za skutęčně eiĺlebľaĺrómnoŽstyĺ povľchové vody za uplyrlulý kalerrĺlářní n'r**j", J''ĺilj;;;;';*,;i;,'"*hovć voĺly.nłr které s* platba nevztahuje . Flátbu jľ por'inen uĺr'ł'*i*ĺ''.*ly platiĺ na ťlčeĺ spľávccl voĺlnĺhott:ku nrčgĺč'nć vžĺly Í: .35. ĺirre pa 

'ľone*nĺ ill-'r,Jáilitrl ,r,*sĺ"*. ve kÍeľénl k *ĺJbénrpou"chĺ:vé 'voĺly dĺlebáa.i' a l'o nĺr nikladě daĺov*rio ło[ffi;;;;"-"*n""J'l,cleslaniho
správceĺn vĺldnílło tokĺr nejpozclěji do l5.. dile ń -kŇňiätou"nĺľro kaleĺdiiřního nlčsĺcc'I}tl obdľŽenĺ daňovćhcl 

"ĺtokjadu 
ł'pozdčjsínu łó'n'*u".*'|rämu*u;* c1ł:ba splatnogti o dil'huprodlení s d$ľuČenjn"t rla:1ového ĺoł*lĺĺil a p$ ttl1o ĺoĺo_',,*oĺ odběľąĺel voĺty v pľotĺtenĺs tlhľad*u pĺatby za rrĺll*ľ povľcltovć vorĺy. tlaRooľ ,rntlua za ĺ:đběľ povrchovć vodyv pľosinci je odběmtel pĺ:vľcliové vody poviíen uhľadĺt 

'p'ä""i 
voĺJníhĺ: toku nejpozclěji dĺl25.l. náslcdujícĺlro kalęilĺtńlilĺho ľokr'ĺ. 

' '

3'5' V přĺpadĚ neoh]á'šerrĺ'por'uchy nrěl'iciJro z,ĺrřízení je správce vođnĺbn tĺ:ku npľávněltpcŽaďovat na oelběľaĺel'i vo<!y platbrĺ za oĺiběľ pourchĺ,uć ł.'a-i ' nrnoŽsłví dlľ člállku lI," lił:ĺi"2'l' t'étel słĺloĺvy, nebo vľ'uýxĺ ołne'u ru *t*1nđ obĺlĺlbi niinul*h'tl ľĺlku, iĺvýšsnćho CI 5%''odběľĺrĺel vľdy je povinen spľár,ci' voclĺlího ĺor"' pi*1Ĺu ic,n*.łn'e voĺly,vyúČtĺ:vaľrĺ:u ľ*let*hĺrtg ujednĺiní łlhľadi t.

3'6' Dojde-li ke znrřně ceny povľchové vody, pľomĺtlre se 1atÜ znrěna ceny do vý.še ptatby ĺldričinnĺlstí této arrčny.

3'7' Za každý đen vpľodlení. placení pl*ĺeb 
-za 

ĺ:ĺĺľłčľ ;ĺovľchové.v.łĺĺy je adbčľĺrt*I r,*ľĺy

ľffiil-Íä:ĺ*tit 
správcí vcdńílro toŕu riľok z p'"ĺü'ii_ ue výši ł,iw *čĺistky včas

tv

4' l' Spľávcc voilnĺlro tokľ j* oprávnén kĺlykoliv pľovćsť k$rrtľolu ptatnost! povoleľlĺ lĺ ĺiĺĺbćľupor'rchnvé vody u oĺiběrĺrtole vody s tĺm' Źe lnu Luĺ}e oĺĹ!roi*l*u, vł:đy umoŽ-něn přĺstup kcvšenr ząřĺzĺ;łrĺnr a nłěřitJlťrnl poĺlílejícĺch 
'* ;; ;;l;*'i--ine'n povrclrĺrl.ć voĺly. l(nntľolybudcłu zamě'ř..ny na 

-ĺĺodĺzovlĺ"ĺ 
píJ*i"-lt platnćlm ,.u.]nl",'ĺnurí' způsab měřenĺ odbsľťipł:vľc}rĺ:ľr1 vcĺĺy a plllěnĺ podmĺllek dle aĹ{kona'č. iii}}oiilb., u* z-nsĺrí pr:rĺlejŠĺch přłĺ'pisri
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včetně vyhlášky č, 20/2Ü02 Sb.,.iakoŽ i na pinění opatření vyplývajĺcí z kontľolních zjištění
l'čętně oznamování nedostatkii příslušnému vođopľávnĺmu riřadu"

4.2. ?roviłdět kontľoly měření množství odcbíľanó povrchové vody jsou za spľávce
vodnĺho toku opľávněni zaměstnanľi ľovadĺ f'abe, státní podnĺk.

4.3. Přesftnę-li množství sltutęčně ođebľanó povľclrové vcdy nrěsĺčnĺ nebĺl ročnĺ mnoźstvĺ
povolené ľozhodnutĺnr příslušnćho vodopľávního úřaĺiu, uvedoného v článku l.. zaplatĺ
odběľatsl spľávci toku za kaŽdý neopľávněně odebľaný l tn' povľclrové vody platbu v ceně

podle čiánku III' bod 3.l. a bođ 3.5. této snrlouvy.

v

5'1' omezenĺ nębo přerušení odběľu povľchovć vody jsou obě snrluvní stľany povinny si

vzájeľnně ohlásit, a to s takovým předstihern, aby se vylĺlučiiy či omezi}y z toho plynĺ:ucí
škĺldy.

5.2. Správce vodnĺho toku nęnsse odpovědnost zajakosť povľchové vođy.

5.3. Při čilrnostęch prováđěných spľávcem vodnÍlro toku na vodním toku v souvislasti s jeho
spľávou, kteľé byly povoleny nebo nařízęny příslušným vođopľávním riřadęm nebo jinými
správními orgány' nebo při minrořádných situací$h na vodním tĺlku (povođně, sucho,
havaľie), při kteľých đojde k omezení uebo ncmožnosti odebíľat povolené množství
povľchové vođy, nevzniká spľávci vodnĺho łokr'l pĺlvinĺost náhľađy odběľateli vody za to, že
nemůŽe nakláĺlat s voĺlami v maxiľrálním povolenénr ľnnr:žství a s uľčitými vlastnł:stmi.

vI.

6'1' Pľávnĺ vztahy mezi smluvními stľanami výslovnč v tłjto smlouvč neupľnvené, se řídí
ob*lrodnírn zákoníkem, zákonem ę vodách a předpisy pľovádějícími zákon o vodách.

vu.

7' l ' Znrěny tćto smlaulry Lze provádět pouze pĺseixrrými dođatky na ľákladě dohody
snrluvních stľan.

7.2' odběľatel vĺ:dy je povinen oznámit správci vodního toku vždy do 15. 9, kalendářního
ľoku plánovaný objenr povľchové vody {čl. II'), který odębęľę z vodního toku v da1ším

kalendářním ľocę' a to v mnoŽstevnĺm členěnĺ na jeđnotlivé měsice'

7.3. Cenu za 1 nr] povrchovó voĺly ođebíľané z vodního zdľoje pľo ostatní ťrčely sĺlělí
správce vodniho toku odběľate li vody do 30. 1 1. kalendářní}ro ľoku na ľok následující. Jedná

4



sę Ü cęnu věcně usměľňovanou, pľoto není vyloučena je^ií změna v pľůběhu kalendĺĺÍního ľoku
v dťlsledku výľamějšího výkyvu ekonomických podnrínek ovlivňujĺcích ceny ve smyslu
předchozího odstavce. Tato skutgčnost bude věas, nejméně l měsíc předem, oznĺ{ľnena
správcem vodního toku odběľaleii vody.

7.4' Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichŽ kaŽdý má p1atnost originálu.
odběľatęl vody a Spľávce vodního toku obdľŽĺ po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti
dnem podpisu oběma smluvními stranami s účinností od ĺ.t.2013 a uzavíľá se na dobu
neurčĺtou.

vilL

Dnem nab1'tí účinnosti této smlouvy se ľuší platnost předchozí smlouvy číslo SMľV 12000ĺ
uzavŤené dne 12.1.2012 ve znění pozdějších znrěn a dodatků.

Příloha č. 1: kopie platného povolení k odběru povľchové vody čj. oŽpĺvooĺz9655/3l1ll1{o

7:. 1?, iü1?.

V Hľadci Kľálové dnę2l.I?.20l2
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Správce vodního toku
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