
KUJ1P01BVSEJ
SMLOUVA O PROVEDENÍ SLUŽEB číslo smlouvy dle evidence VAS

A 06/19/SOPS/334
SMLOUVA O PODMÍNKÁCH ODSTÁVEK A PŘEPOJENÍ

{dále jen „SMLOUVA")
číslo smlouvy KV

123937

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), mezi níže uvedenými
smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

SMLUVNÍ STRANY PŘÍKAZCE PŘÍKAZNÍK

Kraj Vysočina VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Brně, oddíl B, vl. 1181

Sídlo: Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33 Brno, Soběšická 820/156, Lesná, PSČ 638 00

Zástupce ve věcech Ing. Jan Hyliš pověřený člen rady
smluvních: kraje pro ODSH ■ ; / ' i ■

Zástupce ve věcech Ing.Karel Liška Investiční technik / !
technických: v \/ V v
IČ / DIČ: 70890749 CZ70890749 49455842 CZ49455842

Bankovní spojení: číslo účtu / kód banky: 4200134212/6800 číslo účtu / kód banky: 1600681/0100

Korespondenční adresa: Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33 Žižkova 93, 586 29 Jihlava

e-mail: Liska.k@kr-vysocina.cz sekretariat@vasii.cz

dále jen „PŘÍKAZCE" dále jen „PŘÍKAZNÍK"
anebo v souvislosti s realizovaným dílem jako anebo v souvislosti s provozováním technické 
„stavebník" či investor anebo objednatel díla infrastruktury vodovodů „VAS"

(„PŘÍKAZCE" a „PŘÍKAZNÍK", dohromady označování jako „smluvní strany", samostatně pak jako „smluvní strana")

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

01. „PŘÍKAZNÍK", jako provozovatel stávající, stavbou dotčené technické infrastruktury vodovodů (dále jen „vodovod"), a jako 

držitel platného povolení k provozování stavbou dotčených vodovodů ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, se zavazuje na základě této „SMLOUVY", sám 
na základě svého odborného zvážení z důvodu zajištění plynulého a bezpečného provozování vodovodní sítě anebo na základě
písemné výzvy „PŘÍKAZCE", provádět a poskytovat pro „PŘÍKAZCE" za smluvenou odměnu služby v rámci stavebního záměru 

(stavby) pod názvem:

11/353 Velký Beranov - obchvat
(PŘELOŽKY VODOVODŮ SO 351, SO 352, SO 353, SO 354)

{dále jen „dílo")

Jedná se o následující asistenční služby „PŘÍKAZNÍKA" spojené s odstávkami, přepojením a zprovozněním stávající technické 

infrastruktury vodovodů v provozování VAS, kontrolou provedení díla, bezpečnosti, provozuschopnosti a funkčnosti 
dokončeného díla z pozice stávajícího provozovatele dotčené anebo provozně související technické infrastruktury vodovodů 
- společně dále jen „služby":

asistenční služby, manipulace a činnosti stávajícího provozovatele dotčené a provozně související technické infrastruktury 
vodovodů - např. součinnost spojená s odstavením příslušné části vodovodní sítě, zpětným přepojením na stávající 
technickou infrastrukturu vodovodů (vodovodní řady), opětovným zprovozněním vodovodu (vč. provedením odkalení nebo 
odvzdušnění vodovodu), součinnost při zajištění dodávky vody pro tlakové zkoušky vodovodu z vodovodní sítě a následné 
proplachv a dezinfekce vodovodu (bude-li požadováno), apod.;

—> součástí asistenčních služeb VAS budou také kontrolní prohlídky objektů a zařízení budovaných na vodovodu /existuií-li/, 
kontrola uložení potrubí, kontrola správnosti umístění a osazení armatur a tvarovek, kontrola provedení zabezpečovacích 
(jistících) bloků proti posunutí nebo vychýlení potrubí vodovodu v příslušných směrových anebo výškových lomech potrubí, 
kontrola správnosti vyvedení vývodů vyhledávacího vodiče před zásypem stavební rýhy, kontrola správnosti osazení 
poklopů nad vodárenskými armaturami anebo u armaturních šachet, kontrola provedení orientačních tabulek vč. jejich 
osazení, vyplnění, kontrola uložení potrubí vodovodu v místě těsných souběhů či křížení s ostatními inženýrskými sítěmi vč. 
dodržení podmínek minimálních odstupů a vzdáleností dle ČSN 73 6005, kontrola části vodovodů, které budou v dalším 

průběhu výstavby vodovodu zakryty a stanou se nepřístupnými, kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a 
stanoviska VAS, kontrola průběhu výstavby vodovodu z hlediska zajištění plynulosti a bezpečnosti provozování stávající 
vodovodní sítě, účast při provádění všech odborných, garančních a funkčních zkoušek vodovodu včetně kontroly výsledků 
těchto zkoušek před uvedením vodovodu do provozu, účast na všech důležitých jednáních týkajících se stavby vodovodu, 
projednání provozně koordinačních podmínek při všech odstávkách, propojích vodovodu, apod., kontrola dokladů a 
dokumentací požadovaných pro umožnění napojení na stávající vodovod a při ukončení stavby vodovodu.



Výše uvedené asistenční služby (VAS) nenahrazují technický dozor investora („stavebníka"), činnosti stavbyvedoucího a 
„stavebníka". VAS není zodpovědná vůči „stavebníkovi" za činnost těchto subjektů (osob) a kvalitu jimi prováděných služeb.

III. ČAS PLNĚNÍ

01. Zahájení činnosti: nabytím platnosti a účinnosti této „SMLOUVY"

02. Termín splnění předmětu plnění: kompletním dokončením stavby vodovodů, včetně přepojení na
stávající technickou infrastrukturu vodovodů a uvedením vodovodu do bezpečného a 
plného (neomezeného) provozního stavu, nejpozděii však do doby vydání 
kolaudačního souhlasu ke stavbě vodovodu

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

01. „PŘÍKAZNÍK" má nárok na odměnu za poskytnuté služby dle této „SMLOUVY" a „PŘÍKAZCE" se zavazuje za provedené služby dle 
této „SMLOUVY" „PŘÍKAZNÍKOVI" zaplatit níže sjednanou odměnu.

Celková maximální cena za „služby" provedené „PŘÍKAZNÍKEM" dle této „SMLOUVY" se sjednává dohodou „smluvních stran" a 

činí:
89 000,00 (slovy: >osmdestádevěttisíc< ) Kč bez DPH.

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena dle příslušných legislativních předpisů platných ke dni povinnosti přiznat tuto 
daň.

02. Úhrada služeb ze strany „PŘÍKAZCE" bude provedena na základě „PŘÍKAZNÍKEM" vystavené ledně konečné faktury.

Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených služeb provedených „PŘÍKAZNÍKEM", a to ve formě stručného 

(demonstrativního) popisného výčtu.

Faktura bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

03. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení „PŘÍKAZCI".
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po jejím odeslání „PŘÍKAZNÍKEM".

„PŘÍKAZCE" se zavazuje příslušnou fakturu uhradit „PŘÍKAZNÍKOVI" v termínu její splatnosti.

V případě prodlení se splatností faktury může „PŘÍKAZNÍK" účtovat „PŘÍKAZCI" úrok z prodlení až do výše 0,05% z dlužné částky 

za každý den prodlení až do zaplacení. Tento úrok z prodlení se zaplacením faktury bude splatný do 21 kalendářních dnů ode dne 
jeho vyúčtování a doručení „PŘÍKAZCI".

04. Součástí ceny za asistenční služby poskytované „PŘÍKAZNÍKEM" nelsou náhrady za vodné v souvislosti s odstávkami vodovodu a 

zpětným uvedením provozně související technické infrastruktury vodovodů do bezpečného provozního stavu a ani náhrady za 
vodné v souvislosti s dodáním vody pro tlakové zkoušky vodovodu a proplachy vč. dezinfekce vodovodního potrubí. 

„Stavebníkovi" budou tyto náhrady za vodné vyfakturovány samostatnou položkou (mimo smluvní cenu vlastních asistenčních 
služeb) v aktuální ceně za vodné dle platného ceníku VAS („Ceník zboží, prací, služeb a výkonů VAS, a. s., divize Jihlava") v době 
provádění jeho služeb, a to dle skutečného množství pitné vody.

► NÁHRADY ZA „VODNÉ" (ODHADOVANÉ MNOŽSTVÍ VODY): 150 m3

(V případě, že "stavebník" prokáže, že má tyto náhrady za vodné zahrnuty v ceně jeho smluvní zhotovitel díla, resp. jeho 
podzhotovitel, budou tyto náhrady za vodné fakturovány přímo smluvnímu zhotoviteli díla, resp. jeho podzhotoviteli.)

Součástí ceny za asistenční služby poskytované „PŘÍKAZNÍKEMI" nejsou dále ani náklady "stavebníka" (jako investora / 
objednatele díla) a jeho smluvního zhotovitele díla či jeho poddodavatelů, související se stavbou vodovodu, ale ani práce, 
dodávky a činnosti se stavbou vodovodu související, jako například: vytyčování stávající trasy podzemních vedení vodovodu; 
náhradní zásobování pitnou vodou vč. nákladů za dovoz pitné vody autocisternou anebo zapůjčení voznice s pitnou vodou 
s průběžným doplňováním vody v rámci náhradního zásobování vodou; provizorní povrchové trubní rozvody vody tzv. 
"suchovody"; odstranění případných poruch a havárií na vodovodu, resp. i na přípojkách, prokazatelně způsobených činností 
stavby; provedení odborných zkoušek vodovodu (tj. tlakové zkoušky vodovodu, proplachů a dezinfekce vodovodu, kontroly 
funkčnosti vyhledávacího vodiče; kontroly funkčnosti a ovladatelnosti vodárenských armatur [šoupat, hydrantů], apod.), 
dodávky materiálů pro realizaci stavby vodovodu, a další.
Vybrané výše uvedené práce a dodávky budou prováděny VAS na základě samostatných písemných objednávek, vystavených 
"stavebníkem" (investorem stavby) anebo jeho smluvním zhotovitelem díla - dále jen „objednatele". V případě telefonického 
požadavku ze strany „objednatele" bude tento požadavek neprodleně potvrzen „objednatelem" i písemnou formou (e-mailem).
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V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

01. V případě přeložek stávající technické infrastruktury vodovodů a souvisejících zařízení, musí „stavebník" postupovat dle 
podmínek uvedených v § 24 ZoVaK. Úpravy a přeložky stávajícího vedení vodovodu zajištuje na vlastní náklad osoba, která 

úpravu či přeložku vyvolala - vlastnictví vodovodu se po provedení úprav a přeložky vodovodu nemění.

02. „PŘÍKAZCE" se podpisem této „SMLOUVY" zavazuje, že se při všech odstávkách vodovodu (plánovaných či neplánovaných) bude 
řídit pokyny „VAS", jako stávajícího provozovatele vodovodní sítě - podrobněji viz PŘÍLOHA této „SMLOUVY".

Bez řádného předchozího projednání s„VAS" a bez odsouhlasení ze strany „VAS" podrobných postupů a konkrétních termínů 
všech odstávek anebo zásahů do vodovodu provozovaného „VAS", nelze takovéto odstávku vodovodu realizovat.

03. „PŘÍKAZCE" se podpisem této „SMLOUVY" zavazuje, že v rámci realizace díla se bude řídit podmínkami „VAS)"obsažených v jeho 
vyjádření pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení, podmínek uvedených ve stavebním povolení vydaném 
věcně a místně příslušným stavebním úřadem a také všech podmínek uvedených v PŘÍLOZE této „SMLOUVY", a to z pohledu 

zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu vodovodní sítě.

04. „PŘÍKAZCE") odpovídá za řádné, kompletní a bezpečné provedení díla (vodovodu), a splnění všech podmínek obsažených ve 
vyjádření VAS pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení pro dílo a podmínek uvedených ve stavebním povolení 
vydaném věcně a místně příslušným stavebním úřadem.

„PŘÍKAZCE") ve stejném rozsahu odpovídá za splnění těchto povinností, svého smluvního dodavatele (resp. svých dodavatelů) 

„díla" a také jejich poddodavatelů.

05. „PŘÍKAZCE" se podpisem této „SMLOUVY" zavazuje, že při realizaci díla umožní „VAS", jako stávajícímu provozovateli technické 
infrastruktury vodovodu, jeho zaměstnancům a dopravním prostředkům či stavebním mechanismům přístup ke stávající 
technické infrastruktuře vodovodů anebo realizovanému dílu (vodovodu) a souvisejícím zařízením a objektům za účelem 
umožnění plnění povinností provozovatele vodovodu (VAS) spojených s provozováním vodovodu.

06. „Smluvní strany" se společně dohodly, z důvodu umožnění vzájemné součinnosti a spolupráce při realizaci díla, na způsobu 
vzájemné komunikace: elektronickou poštou (e-mailem); popřípadě telefonicky - vždy však s následným písemným potvrzením 
elektronickou poštou (e-mailem).
V ostatních případech, které přímo nesouvisí se službami „PŘÍKAZNÍKA" dle čl. II. této „SMLOUVY", je možno příslušnou 

korespondenci a dokumenty zasílat poštou na korespondenční adresu uvedenou včl. I. této „SMLOUVY", osobním doručením 
na podatelnu příslušné „smluvní strany" anebo prostřednictvím datové zprávy („datovky").

KONTAKTY na zhotovitele díla (STAVBYVEDOUCÍHO) a TECHNICKý DOZOR INVESTORA/STAVEBNÍKA sdělí „PŘÍKAZCE" 
„PŘÍKAZNÍKOVI" nejpozděii 14 kalendářních dnů před zahájením stavebních činností v souvislosti s realizací stavby vodovodu.

07. Veškeré výzvy k účasti „PŘÍKAZNÍKA" na staveništi či při jednáních mimo vlastní staveniště a provádění díla budou 
„PŘÍKAZCEM") zasílány „PŘÍKAZNÍKOVI" min. 3 pracovní dny předem, nebude-li v naléhavých mimořádných případech 

dohodnuto mezi „smluvními stranami"jinak.

08. „PŘÍKAZCE" poskytne pro činnost „PŘÍKAZNÍKA" příslušné dokumenty (projekty) a také veškeré doklady, týkající se stavby 

vodovodu provozovaného „VAS".

„PŘÍKAZNÍK" neodpovídá za škodu, v případě že vykonával své služby na základě neúplných, nesprávně, nebo pozdě 
poskytnutých informací a pokynů udělených „PŘÍKAZCEM".

09. „„Smluvní strany" se společně dohodly, že „PŘÍKAZNÍK" má, a to bez jakýchkoliv omezení či výhrad ze strany „PŘÍKAZCE" (resp. 

ve vztahu k realizovanému dílu jako „stavebníka"), anebo smluvního dodavatele díla či jeho poddodavatelů, má právo zúčastnit 
se všech kontrolních prohlídek a přejímek a také přejímacího řízení v rámci odevzdání dokončených a plně funkčních částí díla 
(týkajících se realizované stavby/díla vodovodu) mezi „stavebníkem", jako objednatelem (investorem) díla a jeho smluvním 
zhotovitelem (dodavatelem) díla či jeho podzhotoviteli (poddodavateli), dále pak závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané 
věcně a místně příslušným stavebním úřadem na žádost „stavebníka" před vydáním kolaudačního souhlasu.

„PŘÍKAZCE" se zavazuje „PŘÍKAZNÍKOVI" tuto účast umožnit a v dostatečném předstihu „PŘÍKAZNÍKA" o těchto úkonech a jejich 

plánovaném konání prokazatelně informovat.
10. Veškeré služby a činnosti „PŘÍKAZNÍKA" nenahrazují činnosti TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA/STAVEBNÍKA, STAVEBNÍHO 

DOZORU, STAVBYVEDOUCÍHO a „stavebníka". „PŘÍKAZNÍK" není odpovědný vůči „PŘÍKAZCI" anebo jakékoliv další třetí osobě, 

účastníkům stavby či vůči orgánům státní správy za činnost těchto subjektů (osob) a kvalitu jimi prováděných služeb při realizaci 
díla.

VI. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

01. Tuto „SMLOUVU" lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "dodatek ke smlouvě", 
podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou „smluvních stran".

Jiné zápisy a protokoly se za změnu „SMLOUVY" nepovažují.

02. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této „SMLOUVY", se řídí právní řádem České 

republiky. Právní vztahy neupravené touto „SMLOUVOU" se řídí ustanoveními „občanského zákoníku".

03. „Smluvní strany" tímto prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 1764 „občanského zákoníku" na sebe berou nebezpečí změny 
okolností a žádná ze "smluvních stran" tedy není oprávněná domáhat se po druhé „smluvní straně" a/nebo soudně obnovení

'■tf.iíM 3; -



jednání o této „SMLOUVĚ" z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech 

„smluvních stran".

04. Podléhá-li tato „SMLOUVA" uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o 
registru smluv"), souhlasí „Smluvní strany" s uveřejněním této „SMLOUVY" a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této 
„SMLOUVY" v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí „PŘÍKAZCE" (tj. jako „stavebník" / investor / objednatel díla).

Tato "SMLOUVA" neobsahuje obchodní tajemství žádné ze „smluvních stran" ani jiné informace vyloučené z povinnosti 
uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Výjimkou 
jsou osobní údaje zástupců „smluvních stran" v podobě jmen, dat, adres a kontaktních údajů osob uvedených v článku I. této 
„SMLOUVY" a PŘÍLOZE této „SMLOUVY", které budou znečitelněny.

05. Účinnosti této „SMLOUVY" nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

06. „Smluvní strany" vylučují pro tuto „SMLOUVU" použití ustanovení odst. 2 §2440 a §2443 občanského zákoníku.

„Smluvní strany" tímto dále prohlašují, že se v právním vztahu založeném touto „SMLOUVOU" ve smyslu ustanovení § 558 odst. 
2 „občanského zákoníku" nepřihlíží k obchodním zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními 
zákona, jež nemají donucující účinky.

07. Tato „SMLOUVA" neslouží jako souhlas či stanovisko „VAS" pro vydání územního rozhodnutí, resp. územního souhlasu k dílu 
anebo jeho částem, a ani pro vydání stavebního povolení pro dílo nebo jeho částem či jiné povolení, rozhodnutí anebo souhlas 
podle stavebního zákona [zákona č. 183^006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění], a 
ani k realizaci výše uvedeného díla a napojení na stávající technickou infrastrukturu vodovodů a nemůže být pro tyto účely 
„stavebníkem" použita a předložena orgánům státní správy.

08. Tato „SMLOUVA" je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy této „SMLOUVY" obdrží „PŘÍKAZCE" a dva stejnopisy 
této „SMLOUVY" obdrží „PŘÍKAZNÍK".

09. Nedílnou součástí této „SMLOUVY" je PŘÍLOHA: PODMÍNKY PRO ODSTÁVKY VODOVODU A PŘEPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD.

V JIHLAVĚ
dne: ^ ^ •^/ÍC1 v JIHLAVĚ dne: cXo\Si

Za „PŘÍKAZCE" Za „PŘÍKAZNÍKA"
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Ing. JatlH říiš~\
pověřený člen rady Kraje p'o ODSH 

za za
KRAJ VYSOČINA VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s.

/

f-tt



1VODflRCNSKfl
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a, s.
divize Jihlava

PŘÍLOHA SMLOUVY
PODMÍNKY PRO ODSTÁVKY VODOVODU
A PŘEPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD

PŘÍLOHA SMLOUVY (č. 0§/19/SOPS/334)

TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY PŘI OSTÁVKÁCH STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VODOVODU:

STAVEBNÍK (společně se svým dodavatelem díla) je při všech zásazích do stávající technické infrastruktury vodovodů v rámci 
předmětné stavby a tímto vyvolaných odstávkách stávající technické infrastruktury vodovodu, povinen se striktně (bez výhrad) 
řídit podmínkami a pokyny VAS (jako stávajícího provozovatele stavbou dotčeného vodovodu).

STAVEBNÍK (se svým dodavatelem díla) předem s VAS projedná v dostatečném časovém předstihu (minimálně | 30 [ pracovních 

dnů předem) formou písemného ujednání konkrétní práce a činnosti STAVEBNÍKA (a jeho dodavatele díla), podmínky, postupy a 

termíny provádění všech plánovaných či neplánovaných odstávek vodovodu, vč. realizace zásahů do stávající vodovodní sítě, a 
podrobné podmínky koordinace činností a prací souvisejících s výstavbou vodovodu.

Nejpozději 18 | kalendářních dnů před plánovaným termínem provedení propojů anebo odstávek vodovodu pak STAVEBNÍK

zajistí nahlášení konkrétního termínu odstávky (den, hodina od - do) provozovateli (VAS) - tato lhůta je stanovena s ohledem na 
splnění povinností provozovatele oznámit v zákonem požadované lhůtě (viz § 9, odst. 7, písm. b) Zákona č. 274/2001 Sb.) dotčeným 
odběratelům omezení anebo přerušení dodávky pitné vody.

Součástí tohoto nahlášení termínů odstávek vodovodu bude podrobný časový harmonogram postupů odstávek vodovodu,
přepoiů a uvádění do provozu.
Harmonogram odstávek musí obsahovat zejména následující termíny / lhůty:

—> montáž a dodávka vodovodu vč. všech příslušných tvarovek, armatur, resp. osazení souvisejících objektů a zařízení

—> příprava k provedení tlakové zkoušky vodovodu

—> provedení proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí

-» odběr vzorku vody pro provedení laboratorní analýzy

—> provedení laboratorní analýzy vzorku vody z překládaného vodovodního potrubí akreditovanou laboratoří

—> odstavení stávajícího vodovodu z provozu

—> zahájení a ukončení přepojení překládaného vodovodu na stávající vodovod (dle jednotlivých míst přepojů) se započítáním
všech přípravných prací

-> přepojení stávajících vodovodních přípojek (existují-li v překládané trase)

Bez řádného předchozího projednání a odsouhlasení ze strany VAS podrobných postupů a konkrétních termínů všech odstávek 
anebo zásahů do vodovodu provozované VAS, nelze takovéto odstávku vodovodu realizovat.

Za projednání odstávek vodovodu, zásahů do stávající vodovodní sítě, koordinačních činností souvisejících s výstavbou vodovodu, 
atd. je zodpovědný STAVEBNÍK.

VAS si vyhrazuje právo určit konkrétní čas a datum provedení odstávek vč. zásahů do vodovodu v provozování VAS, zejména 
s ohledem na nutnost prioritního zajišťování bezpečného a plynulého provozování vodovodu, dodávky pitné vody do spotřebiště a 
odběrných míst, a plnění všech povinností provozovatele vodovodu, a to vše s ohledem na klimatické podmínky, dostatek pitné 
vody ve zdroji a v zásobním systému, atd.

V době vlastního termínu odstávky vodovodní sítě a provádění zásahů do vodovodní sítě nesmí klesnout denní anebo noční venkovní 
teplota pod +5 °C.

KONTAKT na příslušný provoz (provozní středisko) VAS

Provoz vodovodů a kanalizací Jihlavsko ES Žižkova 93, JIHLAVA

vedoucí provozu 9 w \ V \ ® -V.. X. V N
PSČ 586 29 

0 y ^• v.

@ sekretariat@vasji.cz

STAVEBNÍK a jeho dodavatel díla (anebo poddodavatelé) jsou plně zodpovědní za řádné, kompletní a bezpečné provedení díla 
(vodovodu), a splnění všech podmínek obsažených ve vyjádření VAS pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení, 
podmínek stavebního povolení a rovněž podmínek pro vydání kolaudačního souhlasu dokončené stavby.

STAVEBNÍK musí zajistit, aby stavba vodovodu byla prováděna profesně odbornou dodavatelskou firmou mající příslušné 
živnostenské oprávnění a prokazatelné kladné reference od jiných investorů vodohospodářských liniových staveb s výstavbou 
vodovodních řadů.
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU VODOVODŮ

Připojení překládaného vodovodního řadu na stávající síť veřejného vodovodu v provozování VAS bude možné provést až po prokázání 
řádného technického stavu, plné provozuschopnosti, funkčnosti a bezpečnosti budovaného vodovodu, a to tím, že STAVEBNÍK (anebo 

jeho smluvní dodavatel díla) provede: tlakové zkoušky vodovodu (podmínkou pro zahájení tlakové zkoušky je předložení kladečského 
plán vodovodu zkoušeného úseku, tlaková zkouška se musí provádět za přítomnosti zástupce provozovatele vodovodu) a desinfekci a 
proplach potrubí vč. zajištění odběru vzorku vody a laboratorní analýzy prostřednictvím akreditované laboratoře 

a prokazatelně předá provozovateli vodovodu před připojením budovaného vodovodního řadu na stávající vodovod: 
protokoly (zápisy) o tlakových zkouškách vodovodu (s kladným výsledkem),
protokoly (zápisy) o provedení desinfekce a proplachů vodovodního potrubí s doložením protokolu o analýze vzorku s kladným 
výsledkem, který bude splňovat limity dané pro pitnou vodu, průkazně identifikovatelného k místu provedení dezinfekce potrubí, 
a platné certifikáty o vhodnosti materiálů a výrobků (potrubí, tvarovek, armatur, apod.) pro styk s pitnou vodou dle platných 
legislativních předpisů použitých při výstavbě předmětného vodovodu.

V případě neúspěšných odborných zkoušek vodovodu (tlakových zkoušek vodovodu) anebo nevyhovujících výsledků laboratorních 
analýz vzorků vody či při pozdějším (více jak 15 dnů) propojování překládaného vodovodu na stávající technickou infrastrukturu 
vodovodů, musí STAVEBNÍK v rámci předmětné stavby a na své náklady provést opakování těchto odborných zkoušek vodovodu, resp. 

opakování dezinfekce a proplachů vodovodního potrubí před napojením na stávající technickou infrastrukturu vodovodů.

Po připojení na stávající vodovod musí být současně ze strany VAS, na objednávku STAVEBNÍKA (anebo jeho smluvního dodavatele 

stavby), provedena kontrola funkčnosti a ovladatelnosti všech vodárenských armatur (pod provozním tlakem vody) a také zkouška 
funkčnosti vyhledávacího vodiče.

Bez splnění výše uvedených podmínek pro připojení na stávající technickou infrastrukturu vodovodů 
a předložení požadovaných dokumentů nebude vydán souhlas k napojení na stávající vodovod.

POŽADAVKY NA DOKLADOVOU ČÁST A DOKUMENTACI DOKONČENÉ STAVBY VOVOVODU_____________________________________________

STAVEBNÍK (anebo jeho smluvní dodavatel díla) předá zástupci TECHNICKÉHO ÚTVARU VAS divize JIHLAVA ve lhůtě dohodnuté 

s VAS, nejpozděii do 30-ti dnů od dokončení přepoiů v rámci výstavby vodovodu, následující doklady a dokumentace od stavby (díla) 
vodovodu.

❖ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY VODOVODU včetně míst napojení na stávající vodovodní řady, těsného 

souběhu anebo křížení ostatních budovaných inženýrských sítí nacházejících se v ochranném pásmu vodovodu, křížení vodovodu 
se silniční komunikací, apod.). Stavba vodovodu být před záhozem (zakrytím vodovodního potrubí) polohově a výškově geodeticky 
zaměřeno autorizovanou osobou, a geodetické zaměření skutečného provedení stavby musí zpracováno ve formátu *.dgn - verze 8, 
v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. Název geodetického zaměření musí odpovídat názvům stavby, uvedené 
v příslušném povolení/souhlasu/rozhodnut (podle stavebního zákona - zákona č. 183(2006 Sb. v jeho platném znění) ke stavbě 
vydané příslušným stavebním úřadem.

❖ DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY VODOVODU, zpracovanou v souladu splatnými prováděcími předpisy 
stavebního zákona (Příloha č. 7 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. - viz § 125 odst. 6 Zákona č. 183(2006 Sb.); tato dokumentace skutečného 
provedení stavby musí být ověřená oprávněným zástupcem zhotovitele stavby a technickým dozorem investora; veškeré změny na 
stavbě musí být promítnuty do všech výkresů a příloh dokumentace skutečného provedení.

Součástí dokumentace skutečného provedení díla budou i následující výkresy a doklady:
—> situaci stavby vodovodu (v měřítku M 1:500) včetně polohopisu odpovídající skutečnosti a geodetickému zaměření stavby;
—> kladečské schéma (plán) vodovodu opravené dle skutečnosti,
—> situaci stavby s vyznačením vývodů vyhledávacího vodiče (v měřítku M 1:500 nebo M 1:1 000).

❖ DOKLADY O PROVEDENÍ ODBORNÝCH ZKOUŠEK VODOVODU A KONTROL FUNKČNOSTI DÍLA:

Součástí dokladů předávaných na VAS budou i následující doklady prokazující kvalitu, funkčnost a bezpečnost realizované stavby 
vodovodů (pokud již nebyly předány v rámci připojování na stávající vodovodní řad ):

—> protokoly (zápisy) o kontrole funkčnosti (a ovladatelnosti) armatur;
—> protokoly (zápisy) o kontrole funkčnosti vyhledávacího (identifikačního) vodiče;

potvrzení provozovatele o kontrole provedení vodárenských objektů;
-> potvrzení provozovatele o kontrole provedení orientačních tabulek;

Veškeré protokoly prokazující funkčnost vodovodu a kvalitu díla musí být bez vad a s kladným výsledkem.


