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xupľ ĺ  sMLoUVA
dle ust. s 2079 a následují cí ch zákona ě. 89/2012 sb. obč anské ho zákoní ku v platné m

znění , kterou ní Že uvedené ho dne, měsí ce a roku uzaví raji:

í . Město Bohumí n
se sí dlem Masarykova'ĺ 58,735 81 Bohumí n
zastoupeno lng. Petrem Ví chou, starostou
lC: 00297569

jako ,,prodávají cľ ' na straně jedné

bydliš těm: A  735 52 Bohumí n - Záblatí

jako,,kupují cŕ ' na straně druhé

t.

l'1 Prodávají cí  město Bohumí n prohlaš uje, Že je vlastní kem č erpací  stanice s č erpadlem vč etně
t lakové  kanalizač ní  pří pojky v celkové  dé lce 24,OOm, umí stěné  na pozemku parc' č . 962 -zastavěná plocha a nádvoří  v k'ú ' Záblatí  u BohumÍ na, obec Bohumí n, rtery ;e zapsaný na LV ě.
72, na pozemku parc. ö. 966/3 - ostatní  plocha v k'ú ' Záblatí  u Bohumí na, b'bec Bohumĺ n, rten1je zapsán na LV ě 1-0001, vš e zapsané  u Katastrální ho Úřadu pro Moravskoslezský kraj
Katastráln í  pracoviš tě Karviná.
Pozemek parc. ě' 962 v k.ú ' Záblatí  u Bohumí na je zapsán na LV ě,' 72 ve vlastnictví  p' Horní č ka
Romana, bytem jak rnýš e uvedeno.
Pozemek parc. ě. 966/3 vk.l1' Záblatí  u Bohumí na je zapsán na LV č ' 1ooo1 ve vlastnictví
města Bohumí na.

l.2 Úěetní hodnota prodávané ho majetku je 128.150,86 Kč  věetně DPH.
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Prodávajĺ  dává kupují cí mu č erpací  stanicĺ  s ěerpadlem věetně tlakovékanalizaě ozemku parc. ě. 962 - zastavěná plocha a nádvoří  v k.Ú.
Záblatí  u ktery je zapsaný na LV t,' 72 a na pózemku parc. č . 966/3 _
ostatní  plocha vk.Ú'Záblatí  u Bohumí na, obec Bohumí n, kten/  je zapsán na LVč . 10001, vš e
zapsané  u Katastrální ho ú řadu pro Moravskoslezský kraj, Kataś tŕ ální pracoviš tě Karviná, a io se
vš emi práVy a povĺ nnostmi, souč ástmi a pří sluš enství m (oale pn předmět prodeje)'



1il.

l] | .]  Prodávají cí prohlaš -uje, Žena předmětu prodeje neváznou ž ádné dluhy, zástavní práva, anij iné  právní  povinnosti vů ěĺ třetí m osobám, ktere by bránily předmětu prodeji. 
' -

lll-2 Kupují cĺ  prohlaš uje, Že je mu znám stav předmětu prodeje, a Že ho kupuje ve stavu, v
jaké m jej prodávají cí vlastnil ke dni uzavření té to smlouvy.

lV.1 Kupují cí  se zavazuje, ž .e bude udrŽovat předmět prodeje na své  náklady
V provozuschopné m stavu, bude zajiš t'ovat jeho ú drŽbu a opravy souvisejí cí  s provozem č erpaiĺ
stanĺ ce a t lakové  kanalizaění  pří pojky.

lV..|  P1áyní  vztahy touto smlouvou výslovně neupraveny se ří dí  pří sluš nými ustanovení mi
oběanské ho zákoní ku v platné m znění  a ostatní mĺ  obecně závaznými předpisy.

IV

V.

V1 
. 

Prodávají cí  prohla-š uje, Že o kupnĺ  smlouvě na předmět prodeje, v souladu se zákonem o
obcí ch ě' 128/2000 sb., v platné m znění , bylo rozhodnuto pb projednání  na zasedání
Zastupitelstva města Bohumí na dne 10.6.2o19 usnesení m ě,.73t6.

v'2 Smluvní  strany se dohodly, Že prodávají cí  přebí rá závazek oprav domovní  ěerpací
stanice v rozsahu záruění  lhů ty dva roky' Dé lka záruěni lhů ty zaěne uězet dva roky od data
uzavření  smlouvy o odvádění  odpadní ch vod kanalizací  s provozovatelem.

V.3 .Smluvní  strany se dohodly, Že kupují cí  doruěí  prodávajÍ cí mu kopii uzavřené  smlouvy o
odvádění  odpadní ch vod kanalizací  s provozovatelem, a to v óo nejkratš í m termí nu po uzavŕ ení
smlouvy.

V.4. Smluvní  strany se dohodly, ž e zároveň s kupní  smlouvou bude uzavřena veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí  dotace, kdy kupní  cena a Jotace se započ tou.

V.5 Smluvní  strany-prohlaš ují , Že vyskytují -li se ve smlouvě osobní  ú daje, pak ve smyslu
zákona ě. 11012019 sb., o zpracování  osobní ch ú dajů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , souhlasíse zpracování m 9s9b1ich ÚdajŮ v souvislosti s uzavření m té to 

-smlouvy. 
Souhlas se

zpracování m osobní ch ú dajŮ udělují  v souvislosti s jejich zveřejnění m dle zákona č )' 34ot2o15
Sb., o zvláš tnÍ ch podmí nkách ú ěinnosti někteých smluv, uveřejńování  těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), a to na dobu neuröitou' Smluú ní  strany prohlaš ují , Že vš e-chny
ú daje jsou přesné  a pravdivé  a jsou poskytovánv dobrovolně.

V'6 Smluvní  strany prohlaŠ ují , Že si tuto kupní  smlouvu před její m podpisem přeč etly, a Že byla
uzavřena po vzájemné m projednání  podle jejich pravé  a svobodné  vů le, urč ltě, váż ńě,
srozumitelně, nĺ koliv v tí sni za nápadně nernýhodných podmí nek. Autentič nost té to smlouvy
potvzují  sv,ými podpisy'

v.7 Tato kupní  smlouva je vyhotovena Ve dvou vyhotovení ch, z nichŽ kaž dé  má platnost



originálu. Jedno vyhotovení je pro potřebu prodávají cí ho, druhé  pro potřebu kupují cí ho.

V.8 NedÍ lnou souěástí  té to smlouvy je kopie zárutnÍ ho listu ěerpadla, elektro revize č erpací
stanice a ĺ nformace uŽĺ vatelů m t lakové  kanalizace.

V.9 Tato smlouva nabývá platnosti a ú öinnosti dnem její ho podpisu smluvní mi stranamĺ '

V Bohumí ně dne: 01 08. 2019 V Bohumí ně dne: 
"/ ľ  ł  / ,ill

prodávají cí :  kupují cí :

Ví cha
starosta

ł
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HRANICE
Č esxÉ  auoĚ.Jovtce
BRNO
ľ oooľ ĺ ru
ĺ nvllČ xÜv sRoo
LIBEREC
t-uĺ ĺ ĺ
OPAVA
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
PRAHA
pŘlgRAM
noż uov pĺ n
SOKOLOV
ĺ Řesĺ Č
UHERSKÉ  HRAD| ŚTĚ
usrĺ  NRo l-ĺ seM
zLIN

753 01

370 05
620 00
695 01

580 01
460 07
783 50
746 01

701 00
530 02
140 00
170 00
261 01

756 61

356 01

674 01
686 01

400 07
760 01

Hranice l - Město
Öeské  Budějovice
Bmo
Hodoní n
Havlĺ č kr] v Brod
Liberec
Lutĺ n
Opava
Ostrava
Pardubice
Praha 4
Praha 7
P lbram
RoŽnov p. Radh.
Sokolov
T ebĺ č
Uherské  Hradiš tě
Ústi nad Labem
ZlÍ n

Pozáruění  acrvis
Hr' Králové -Podlipč any
Znojmo
Bzenec
Praha 7
Vrbka

Továmí  č .p. 605
Husova t . 1828139
Kaš tanová ĺ 9
Velkomoravská 83
Humpolecká 215
T. Dr.Horákoré  í 0fl4
Jana Sigmunda 79
Kmovská 28
Plynámi 18
K Blahobytu 1700
Náměstĺ  hrdint]  1125
U v staviš té  2111286
Plzeilská 48
Mezi lč ská 1m4
Nfuraž nl 112
Na Nivkách 299
Mariánské  nám-74
Tŕ eblzské ho 1 ĺ  14í
Sokolská 423

Vlč koĺ ice 20
Chvalovice 171

olš oruká 856
Dělnická 53
Vĺ bka 57

Kovanice 161

DomaŻická í 94
NádraŁí  532
Děč ĺ nská 227
Hálkova 20
Gorké ho 'l'l
Haví ská 619
Dubid< á322
Š tĺ pa 3o5

Tĺ enč ianska 29
Novozámocká 1

lvánska cesta 1Üc
Sládkovič ova 84
JuŽná triBda 97
Dlhá 932l95B

58t 61 647
702287 992
545 2'ĺ 4 783
s18 321 640
569 420 931
485 105 002
585 9/ ĺ 4 086
553714 472
595 136 747
486 615 837
261 22.301
233 310 069
3í 8 632 704
571 654451
352627 457
731 194700
572553425
47550020r''
577 225977

58s 75E 81 1

241 741 200
312 s21 093
377 237 835
387 319 069
548 4Ż2.611
495 537 689
515 2Đ 7ĺ 9
572ilg297
321 723 489

AOUATREND O.K.
AQUA-THERMO
Č eRpRonsuHÝ
Ji ĺ Thurn-AKVAGAST
NEPTUN Č ERPADLA
PUMPA
SIGNA PUMPY
SKALKA JOSEF
TARGET PUMPS
Vladimĺ r Kadlec - A-T-C

ALEKo.PETR MALÝ
Františ ek Dolež al
GoliáŠ  Jan
KovosLUŹBA
opravy č erpadel

Boż ena Vyoralová
opravy č erpadel TREJ BAL
Pavel BroŽí k - opravy č erpadel
SIGSERVIS
SIGSERVIS
SIGSERVIS
SIGSERVIS
SMUTNY vodámy-č erpadla
Svoboda Zdeněk
ZOD DELTA

SIGMA PUMPY SK, s.r.o.

SIGMA PUMPY SK, s.r.o.

SIGMA PUMPYSK, s.r.o.

SIGMA PUMPY SK, s.r o.

SIGMA PUMPY SK, s.r.o.

SIGMA PUMPY SK, s.r.o.

Autorizovani prodejci SIGMA
779oo olomouc Ne dlnská48
í 40 00 PÍ aha4 Bartoš kova'l8
273 08 Slan Praž ská 13í 6
301 37 Plze Bezućwa27
37o oĺ  Č eské  Budějovice Rudolfovská 113
602 0O Bmo Stromovka 3
500 04 Hradec Králové  Prabká 1aTB
669 02 Znojmo Homí  teská 38
686 04 Uherské  Hradiš tě cihláská í 153
2Bo Ü2 Kolĺ n Hrví ská 537

50327
609 02
696 81
'170 04
76821

495 588 230
5í 5 230 058
5183U423
266 7'10 B+ O

573359227

325 514 505
606 153 977
s18 384 603
487 871 027
585 229 s16
553 616 445
569 424 584
487 831 973
577 914 140

o32Jn17900
037/6423709
ozi44880912
0907 853 263
055m2234ĺ 5
0917 25455

Priame zasttipenie pre sLovENsKÚ REPuBLlKu

28802
318 03
696 81

470 01

77oŇ
746 01

580 01

470 01
763 14

915 01

949 05
82401
974 05
040 01

010 09

Nymburk
Plze
Bzenec
Č eská Lĺ pa
Olomouc
Opava
Havlĺ č ktjv Brod
Č eská Lĺ pa
Zlin - Š tĺ pa

Nov Mesto n. Váhom
Nitra
Bratislava
Banská Bysľ ica
Koš ice
ahna

'změna daJti a ades servisní ch stbdisek vyhľ azena! l Zmena dajw a adries servisn ch stEdisk vyhrazena!

oTŘs 96_03-01/18

_l

Razí tko a podpis prodejce:
Peč iatka a podpis predajcu:

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITELA
Prekontrolujte, č i predajca vyplnil riadne a
citeľ ne zárućny lis1 dátumom predaja,
peč iatkou a podpisom, ako i typom v robku
avrobnmč Í slom.
lnŠ talácia č erpadla a elektrické  zapojenie
v robku bez napájacieho prí vodu s Vidlicou
musí  byť  vykonaná odbornou Í irmou alebo
pracovnĺ kom s prĺ sluš nou elektrotechnickou
kvalifikácĺ ou.

RazÍ tko v stupnĺ  kontroly /  Peč iatka v stupnej kontroly:

K-6s

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.
Tovární  ě.p.605
753 0í  Hranice l- Město

blikač eská

í oba l] deio doDlnl oÍ odai! Dll Drodgii .mlbll6li /  obr d.ie doDlnl oEdáiđ  D.i DEdeli ĺ DotBbilttďil

/ ł p ł 7ł í
LA v r. č í slo

s elektromotorem
s elektromotorcm

V robce:
V robca:

Datum vyskladněnĺ  od v1 robce:
Dátum vyskladnenia od v'. robcu:

/ r.?. zĐ43

prodejce:
predaicu:

Adresa
Adresa

Potvrzení  o odbomé m zapojenÍ  elektroza lzenĺ
Potvrdenie o odbomom zapojení  elektrozaĺ iadení

N
552ĺ 45!:Z - 1? OO Brno, Kś í rovo

spol. s r.o.

it DlĆ: CZ29303l25293031 25,

Peč iatka a

Datum /  Dátum:

Razĺ tko a podpis:

Datum prodeje spot ebiteli:

uPozoRNĚNl PRo SPoTŘEBITELE
P ekontrolujte, zda prodejce vyplnĺ l ádně a
č itelně záruč ní  list datem prodeje, razĺ tkem
a podpisem, jakoŽ i typem rn robku a
yl.ŕ robnĺ m ělslem'
lnstalace č eęadla a elektrické  zapojení
v robku bez napájecĺ ho p í vodu s vidlicí
musí  b t provedena odbornou firmou nebo
pracovnĺ kem s p ĺ sluš nou elektrotechnickou
kvalifikacĺ .

Vyskladněno na velkoobchodnĺ  sklad /  Vyskladnené  na veľ koobchodn sklad:

sIGł IÄ

www.srgmapumpy.com HOT_L| NE: 800 ĺ 82 1B2 (v pncovnĺ dny 8:00 - 16:00)



"illl({ . zÁnuxv
ĺ . Za jakost, funkci a provedenĺ  ruč ĺ  prodejce po dobu:

' 24 měsí ctl ode dne prodeje spot ebiteli u spot ební ch č erpadel
- 36 měsÍ c ode dne prodeje spotebiteli u č erpadel typu SVA, EVGU, EVAU,

EVFU' EVHU' EFRU, EFDU, EFPU a domácĺ ch vodáren DARL| NG
Vady vzniklé  prokazatelně následkem š patné ho materiálu, chybné  konstrukce
nebo vadné ho provedení , odstranÍ  v záruč nĺ  době seĺ visnĺ  opravny uvedené
v tomto záruč ní m listě.

2- VyskytneJi se v záruč ní  době vada v robku' která nebyla zprisobena
spot ebitelem nebo osobou uŽĺ vajÍ cĺ  v robek, nebo neodvnatnou událostĺ , bude
v'. robek spot ebitelĺ  bezplatně opraven za té chto podmĺ nek:
- od doby prodeje do uplatněnl nklamace neuplynula doba delš t, neŽ je uvedeno

v bodé  1. V nbek byl odbomě instalován a pŕ ipojan. Zvláš tě elaftrcinstał ace
musĺ  b t pnvedena ve smyslu platn ch norcm e pftldpisť t

- v robek byl poutit plo.Úěel dan návodem k obsluza
- p i montáž i, provozu a obsluze byl dodĺ ž ován návod k obsluze v rcbce
- u ĺ obek nebyl násilné  mechanicĘ poš konn
- elekrcmotor je j iš těn pntipbtĺ ž enĺ

3. Reklamace uplat uje spot ebitel u prodejce nebo v garanč nĺ  servisnĺ  opravně. P i
reklamaci v robku ie nutno p edlož it prodejnĺ  doktad, p ipadně ádně
rryplněn záruč ni lis[

4- Zárué ní  opravu provede servisní  opravna podle povahy buď p í mo u spot ebitele
nebo ve vlastnĺ ch dĺ lnách.

5. Zárućni doba se prodluŽuje o dobu, v ní Ž byl v. robek v záruč nĺ  opravě. Firma, u
které  spotilebitel uplatni reklamaci, vydá o tom pi'isluš n doklad.

6- Záruka se nevŻahuje na š kody rzniklé  pfi dopravě. Ty uplatiiuje spotbbitel u
dopravce.

7. Ze záruky jsou vy aty souč ásti podlé hajĺ cÍ  rychlé mu opotbbení  (ucpávkorn uzel,
ventilovl. uzel a ostatnĺ  těsnivo).

8. Spot ebitel pozb lruá nárok na záruku, jestliŽe v záruč nĺ  době provedl sám, nebo
dal prové st t etí  osobou jakoukoliv změnu nebo opravu vadné ho v robku bez
vědomí  a souhlasu v robce, nebo provedl-li změnu, p ĺ padně j iné  opravy v textu
záruč nĺ ho lí stu.

PoDM| ENKYzánuxy
1. Za akosť , funkč nosť  a prevedenie ruěĺ  predajca po dobu:

- 24 mesiacov od d a predaja spotľ ebiteľ ovi u spotĺ ebn ch č erpadiel
_ 36 mesiacov od d a predaja spotrebiteľ oÚ u spotrebn ch č erpadiel typu SVA,

EVGU. EVAU, EVFU' EVHU, EFRU, EFDU, EFPU a domácĺ ch rodáml
DARLING

Vady lzniknuté  preukázateľ ne v d sledku radné ho materĺ álu, chybnej konš trukcĺ e,
alebo vadné ho prevedenia, odstránia v záruč nej dobe servisné  oprarovne
uvedené  v tomto záruč nom lisle.

2' Ak sa vyskytne v ktorá nebola sp sobená
spotrebiteľ om, alebo nepredvĺ danou udalosť ou,
bude vr. robok spotre to podmienok:

- od doby prcdaja do uplatnenia reklemácie neuplynulo viac ako je uvedené
v bode 1. V ,lobok bot odbome inš talovan a pripojen ,. Zvláš ť  elektninš tatácia
musĺ  byť  pĺ evedená v zmysle platn ch noriem a pndpisov

- v ĺ obok bol použ it pre Ĺlč el dan návodom na obsluhu
- pri montáž i, pĺ evádzke a obsluhe bol dodž an návod na obsluhu Ęrobca
- v lobok nebolnásilne mechanicĘ poš koden ,

- elektromotor je isten prctipreť až en|

3. Reklamáciu uplatiluje spotrebiteľ  u predajcu, alebo v garanč nej servĺ snej
opravovni. Pri ľ eklamácii v robku je potrebn predlož iť  predajn doklad
alebo riadne vyplnen záruč n list.

4. Záruč n opravu vykoná servisná opravovŕ ĺ a podľ a povahy buď priamo u

spotrebiteľ a, alebo vo vlastn ch dielilech.

5' Zárué ná doba se predlŽuje o dobu, v ktorej bolvt robok v záruč nej oprave. Firma,
u ktorej spotrebiteľ  uplatnĺ  reklamáciu, vydá o tom prĺ sluš n doklad.

6. Zárul,a se nevť ahuje na š kody rrzniknuté  pri doprave. Tie uplat uje spotrebiteľ  u
dopravcu.

7. Zozáĺ uky sri vy até  sÚč astipodliehaj ce n chlemu opotrebeniu (upchávkorĺ  uzol'
ventilov uzol a ostatné  tesnivo).

8. Spotrebiteľ  stráca nárok na záruku, ak v záruč nej dobe vykonal sám' alebo dal
vykonať  tretej osobe ak kofuek zmenu, alebo opravu vadné ho v robku bez
vedomia a sÚhlasu v robcu, alebo vykonal zmenu, prlpadne iné  opravy v texte
záruěné ho listu.

uPozoRNÉ Nl
Seru.snĺ  opravny a smlulnl padejci
Vám pondÍ  ve vś ech pĺ padech
záruč nĺ ch a mimozáruěnIch oprev
č erpadel.

Telefonnĺ  č Isla a adĺ esy servisnÍ ch
sŕ ědl'sek

UPOZORNENIE

Servĺ .sné  opnvovne a zmluvn1iĺ  pł edajci
Vám poradia vo vš etk 'cł l pr'ĺ padn ,ch

záruč n 'ch a mimozáruč nych opnvách
č eĺ padiel.

Telef nne č ĺ s/a a adesy seruisn ch
ka dni 01'10'2018. sŕ ĺ sdí sk sti k dni 01.10.2018.

Datum
Dátum

Popls reklamované  závadn servisnich kon , razĺ tko opravny
Pople ĺ tklamovanej závadn servlsn ch zásahov, peč iatka oDľ Evovne

sERvls A oPRA\ í Y



2,.A 
Po

1

ľ cvidovnnć zaŕ inaní :  l".lcktľ oinstalace pří vocltl400V 10A pľ o č eľ padlo CS rra výŠ c uvcdetlé

aclľ esc, poč í rraje pr= í vodlrí lrri svoľ katli nrotorové  lladproLldové  oclľ arly FA 1 v RČ , aŽ po

vývod 400Vil0A pľ o nrotoľ  č eľ padla pod kľ ytenr CS.
zĺ lľ o,j cl. pľ oudu: Sí ť  Č LZ

napojcní :  Rozvaděč  RFĺ  v objektu RD.

lochrana před ncbczp. ĺ loĘk. napětí m:
o sanroč inrrýnr odpojení nr od zdroje
. pľ oudovýnrclrľ árrič clr-l

, 

' Živé  č ásti izolací  a kľ ytí ľ lr

instalováno: Pi l.l kW

použ itć  pří stľ ojc:  nlč i'clrí  Ri, / .s, l"i INSTALTESI-6l557, v.č .08l70620

cclkĺ lvý posudck: Reviĺ lovnné  zaří zení  je z hlediskct bezpeč nosti schopuo provozlr.

pří lohy: Pľ otokol o K./  ovládací  atltonratiky lI { SVl'0Ż z ľ .20ll ľ a l:LEDo s'r.o', Pěnč í n
2Ż2.

Ccľ tiľ rkát č . 1080235 l: lcktrotcchlické lro zkuš cbnĺ ho ť tstarlu Pľ alra na cl.rozvodrrici typtl

I I ISVI .02.
Pľ olrláš cní  o shodč  dlc,l.ákolla 22'1997 sb' fy SIGMA PUMPY HRANICE, s.ľ .o.. l'ováĺ rĺ

605, llľ anicc t ĺ .Ż015 pľ o č eľ padla typu EFRU, EFPU a EllDU'

rcviznÍ  zprńva obsahu.jc:  l stľ alru

vylĺ onaná dnc: 2' 7.20l9

ľ cvizní  tcchnik:

soustava:3 , PL .N. 400 230V AC -501 lz I  N-C-S
SL[ ,V 9 I2V AC DC

rozdč lovní k:  l x pľ ovoz.ovatel
l x ĺ -a Kabclnront
l x ľ cvizrí  tcclrrrik

potllc Č sľ  ss 1500, Č sN 33 2000-ó

provozovatel:

lł Z vypľ acována:
RZ přcdńna:

3. 7 . Ż019

4" 7.20t9

1: ĺ lt l ls l,: t l,/ illllll lť cl] I llh,l poĺ l1ru 1lltrvĺ lu t lr ittelu



stł rnn Ć l

llnpcdĺ ncc snl) ck)
/  tí )t

l. Prohlí dlĺ a:  Pľ ohlí dkou el' illstalacc bylo zjiš těno, Že tato je pľ ovcdcna ĺ lc Č sľ
3j 2000-4-4led.2. ĆSN 33 2l 3Oed.3 a Č stĺ : :  2000-5_53 ed.3. Soustava'l'N'C-S
Pří vod pľ o RČ  jc pľ ovedcn kabelcm CYKY J 5x2,5 nł ln z RD. odvod z RĆ do Č S
je pľ oveden kabclenl ĺ -l07RN 4x l,5nrm. ovládání  č erpadla jc napájcno napětí nr
SELV přcs bczpeč nostní  tralo 9 l2V,Dc' Vnějš í  vlivy pľ o vnitřní  prostoľ  jsou
dle Č stĺ  ] 3 2000-3 kap. 32 a Č sN;:  2000 5-5l stanoveny takto - tab' j2 NM-|
RČ  ÁD2. Č clpací  š achticc ncbczpcč ný AB 8.

lĺ . Zkouš cní :  Proudový chľ ánič  b1'l opakovaně zkouš en a nrěřcll vyhovujc'

lll. Mč řcní ;
Roz-vaděč  RČ  PVC' 400 230V, 20A, ll'tř., lP 55 20, v.č .l80]732, pĺ .í v. CYKY
J'5x2,-5

ljsll 2l ľ ĺ dí cÍ  modul č cľ padla
FA l Schľ ack _ nadproudová nlotoľ ová ochľ ana,400V 2'5 4A
KM l stykač  400V 25A
l; l l l'l{ ACoN 4P 40A '0,0 jA Ud-OV, lv 24 ll'llĺ ,la 26 nls
l; t 1 I  l2^  ovládánĺ  modulu Esl l 2l

9 1500

6x500
3 x500

500

i r0.4 lk 4604

ix0,45
1x0,45

0,5

PI I  N 5OO MQ

I

I

l | v. '| 'Í ,rór,
I  Revize byla pľ ovcdcna dlc Č SN 332000_6 č l. 6l a dle ĆSN 33l500 pľ ohlĺ dkou.

' 
Pr'ohlí dkou bylo zjistěno Že el. instalace odpovĺ dá csl.l i:

|  _.tl cd.2, Č sN;l 21 30 ecl.j a Č sn;s 2000-5-53 cd'3'

I  vyhovujc, pľ otoŽeje vc vš ech pří padech vyš š í  neŽje
přĺ puslná hodrlota' Namč Í 'elré  hodnoty Zs Ąiš t'ujĺ  sanroč inné  odpojení  od zdľ oje

l 
v pi'ede psané  době vz.hledcln k vypĺ nací nr chalakteľ istikánl daných j istič ti. Proud.

I  
chľ ánič  byl opakovaně zkouš en a mč řcll vyhovuje (viz odst. mč řcní ).

'Výclrozi 
ľ cvizltĺ  z.právu jc provozovatel povinen dle Č sN 33l500 odst.6.4, Č l

| ó.4. l' č l. 6.4'2. uchovat po cclou dobtl Ž_ivotnosti el. instalace a přcdloŽit j i
I k pravidelnýln ľ cvizí tn, dle dopoľ uč eniČ SN 33 l5 00



l N FoRMAcE uä vł re lÜ ľ u TLAKoVÉ  rł ľ ĺ ł  LlzAcE
Pokyny pro už ivatele t lakové  kanalizace
'l' Do č erpací  š achty tlakové  kanalizace lze vypouš tět pouze odpadní  vody z kuchyně, WC, koupelny a
prádelny.
2- Do č erpací  Š achty tlakové  kanalizace nelze vypouŠ tět např. deš t'ové  vody, odvodněnÍ  ze dvorů ,
chodnĺ ků , teras, bazé nů  apod.
3. Do kanalizace nepatří :

š těrk, pí sek,
kovové  předměty jako Žiletky, hřebí ky, dráty apod.
tuky, olej, horký olej
ředidla, barvy, jedy a chemické  kyseliny

. textilie, silonové  punč ochy, provazce, tkanice, papí rové  pleny, hygienické  vloŽky, vlhěené
hygien. ubrousky

. tuby od zubní  pasty, obaly od š amponů , mikrotenové  sáěky a ostatní  plasty
uhynulá zví ŕ ata, zbytky j í del, kosti

4' Doporuč ujeme odběratelĺ  provádět pravidelné  č iš tění  prostoru Š achty a to zejmé na stěn š achty,
ovládacÍ ch prvků , č erpadla a armatur (ostří kání  proudem vody) a to podle mĺ ry zneöistěnÍ .
5. Vstupovat do š achty a dotýkat se elektrické ho vybavení  ovĺ ádacÍ jednotky jě zivotu nebezpeěné
(moŽnost nákazy, poranění , Úrazu elektrickým proudem).
6. Zachovat snadný pří stup k č erpacĺ  š achtĺ ci v pří padě poruchy.

Pokud bude závada na technologické m zařizení  tlakové  kanatizace zapří č iněna nedodż ení m
výš e uvedených pokynů , nejedná se o záruč ní  opravu ate o opravu za ú hradu.

!ásady pro bezpeč né  už í vání  elektrické  instalace a povinností  odběratete
odběratel mů Že sám provádět tuto obsluhu:

vypĺ nat a zapí nat přÍ stroje k tomu urč ené  (jĺ stič ' proudový chránič , ovládací  prvky) pokud to
vyŽadují  okolnosti.

odběratelmusí :
dbát na nebezpeěí  urazu elektrickým proudem
dotýkat se jen těch tástí  elektrické ho zaří zenÍ , které  jsou k tomu urč eny
vš echny pří stroje urč ené  k j iš těnĺ  a ovládání  zaŕ í zení  nechat dobře pří stupné  a vĺ ditelné
zaří zeni lze provozovat jen na základě provedené  výchozt revize elektro vč etně pří vodu vnitřní
elektroinstalace připojené ho objektu, zajiŠ t't je odběŕ atel.. neprodleně hlásit dodavatelĺ  zjĺ š těné  závady na elektrické  instalaci ěerpací  š achty (1í mky)
toto zařĺ zení  do odstranění  zä vady dále necouŽí vat

odběratel nesmí :
od pojovat a při pojov at zařĺ zení  ele ktrické  i n sta lace
sám v přĺ padě zjiš těné  závady v instalaci provádět opravy a musí  opravu přenechat dodavateli

Rady k provozu t lakové  kanalizace
Doporuč ujeme oběanů m se podrobně seznámit s návodem na provoz a ú drŽbu zařIzeni vč etně
ovládací  automatiky.
Kontrolu č innosti ovládací  automatiky uloŽené  v samostatné  skří ňce je vhodné  provádět vizuálně
několikrát týdně.

!í dit 9e pokyny pro uŽí vánÍ  a provoz tlakové  stanice, kde jsou uvedeny popisy signalizač ní ch
kontrolek, dále závady a jejich přĺ č iny +  odstraněnÍ '
V pří padě nutnosti odstranění  závady odborným servisem, nahlaste poruchu telefonicky společ nosti
BM servis a.s., tel. ěí slo :

. 731 130 617 - elektrikář

a to v pracovní  dny od 7.00 h. do í 4.00 h..
V pracovní ch dnech po ĺ 4.00 hodině a ve dnech pracovní ho klidu nahlaste poruchu na
bezpIatné  tel. ěí slo 800 900 242.
K předcházení  výskytu poruch doporuč ujeme odběrateli provádět oěiš tění  č erpadla, elektrod, plováků
a vnitřní ch stěn j í mky, přisní Žení hladině odpadnÍ ch vod v j í mce, proudem vodý.


