
Dohoda o opľávněné osobě ze dne 23.10.2020
(dále jen ''Dohoda'')

uzavřená v souladu s přĺslušnými ustanoveními zákoîa ě,' 27412001 sb., o vodovodech a kanalizacĺch pro veřejnou potřebu, (dále jen ''zákon o vodovodech a kanalizacĺch"
nebo jen "zákon")' (dále jen "smlouVa'') mezi nĺŽe uVedenými smluVnĺmi stranami:

lvtěsto Český Brod,náměstí Husovo 70, Český Brod, 282o'l Ćeský Brod, lČ: 00235334, vlastnĺkvodovodu
dále spoleóně jen Vlastnĺk, za něhoż jedná PRoVozovATEL oprávněný na základě smlouvy uzavřené s vlastnĺkem v souladu s ust. l 8, odst. 2 zákona o vodovodech a
kanâlizacĺch'kuzavřenĺtétosmlouvydleŞ8,odst.6téhoŽzákonaakţ^/konuVšechprávapovinnostĺVlastníkavevztahukodběrateli:

PROVOZOVATEL:

1. sčV' a.s.

se sĺdlem: Ke Kablu 971, Praha 10, 100 00 PÍaha

lČ: 47549793 Plátce DPH - DlĆ: cz4754g7gg
zapsaný v obchodnĺm Íejstřĺku vedeném:

u Městského soudu v Praze, oddĺl B' vloŽka 'ĺ 0383

zastoupený (jméno): Lenka Bucková
funkce: referent zákaznického centra

(dále jen''Provozovateĺ'')

Kontaktni údaje platné ke dni podpisu smlouVy:

Tel: 840 111 322 Mobil: 601 275 275
E_mail: info@1scv.cz Web: M.íscv.cz
Čĺdo Účtu Provozovatele: 5'l-8o8299o277/01oo

lD datové schránky: mw2g7vo
Adresa pro doručovánĺ: Novohospodská 93' Příbřam lx' 261 0'ĺ Přĺbram 1

ÚdrŽba komunikacĺ s.r.o.
adresa: Ulice:Masarykovâ
obec: Hořovicg
lČ: 08955131

zastoupený (jméno):

(Íunkce):

Č.p.

Č.o.:
psČ:

8'l

11

í 5000

ODBERATEL:

Krajská spráVa a údrŽba silnic středočeského kraje, přĺspěvková organizace

adresa: Ulice:Zborovská
Část obce: Praha 5 - smĺchov
Obec: Praha
stát: Česká republika
lČ: 0006600í
zapsaný v obchodnĺm re.istřĺku vedeném

Městský soud v PÍaze, Př 1478

Plátce DPH - DlČ: czo0o66oo1

Kontaktní údaje opráVněné osoby pro doručovánĺ

ÚdrŽba komunikacĺ s.r.o.
Ulice: Masarykova
Část obce: Hořovice
Dodací pošta: 26801 Hořovic€
Tel.:

E-Mail: petr'sykořa@uksro.cz

Č'p., 16í Č.o': ĺ Čast obce: Hořovice
PSČ: 26801 Stát: Česká ŕepublika
Plátce DPH - DlČ: CZ08955131

lnformace o tom, jak ProvoŽovatel zpracovává osobnĺ údaje Íyzických osob podilejĺcĺch se na plněnĺ Smlouvy (tj. odběratele, zástupců odběratele, oprávněné osoby aj.) se
nacházĺ v dokumentu ,,zásady zpracovánĺ osobnĺch údajů zákaznĺků", ktený je umĺstěn na webouy'ch stránkách Provozovatele [Www.1scv.czlo_spolecnosti] a zákaznickém
centru Provozovalele (dále jen 

',zásady zpracování osobních údajů zákaznĺkú").

oprávněná osoba se zavazuje informovat všechny své zástupce a jiné Íyzické osoby (dále jen ''subjekty údajü''), jejichŽ osobní údaje předává Provozovateli, o
zpracováváni jejich osobnĺch údajú Provozovatelem, a to v rozsahu Vyžadovaném čl.13 (přĺp. čl.'ĺ4) obecného nařĺzení o ochraně osobních Údajů (EU) č.2016/679.
oprávněná osoba se zavazuje Subjekty údajú informovat zejména o tom' Že 'iejich osobnĺ údaje pŕedává Provozovateli a seznámit je se ''Zásadami zpracovánĺ osobnĺch
údajů zákazniků", věetně účelu předáni a rozsahu předávaných osobnĺch údajů.

osobní údaje oprávněné osoby a ieho kontaktnĺch osob múŽe Pŕovozovatel rovněż vyuŽĺvat pro zasĺlánĺ novinek a marketingových sdělenĺ (dáĺe ien ,,zpráV"), jak
jo popsáno v ''zásadách zpÍacování osobních údajli zákazníků''. oprávněná osoba se může ze zasilánĺ těchto zpráv kdykoliv odhlásit prostřednictvím
[www.ĺscv.czlo_spolecnostil nebo pomocí odkazu umĺstěném v kaŽdé takové zprávé.

Smluvní strany se dohodly, Že komunikace souvisejĺci s touto Dohodou bude adresována kontaktní osobě uvedené v této Dohodě, a to věetně poskytnutí přistupouých údajů
opÍávněné osoby k zákaznickému účtu provozovanému na webových stránkách Provozovalele a zpříslupnění dalšĺch osobnĺch údajů oprávněné osoby souvisejícĺch se
správou jeho zákaznického účtu. Pokud opráVněná osoba zpřistupnĺ své přĺstupové údaje třetí osobě, Činí tak na vlastnĺ odpovědnost, Včetně přĺpadných dopadů na
ochranu sľých osobních údajri.

(dále jen "odběratel")

oPRÁVNĚNÁ osoBA

(dále jen ''oprávněná osoba'')

Č.p., 16í
obec: Hořovice

Č.o.: 1

Stát: Česká republika

Mobil: 724 765 613

lD datové schránky:

82040908



l. Předmět Dohody

1 . oprávněná osoba tĺmto pÍohlašuje' Že se seznámila se Smlouvou o dodávce vody č. 82080'ĺ 23 / 4 (dále jen ,,smlouva") a přistupuje k nĺ.

2. ÚÖastnĺci Dohody tĺmto sjednávajĺ, Že osobou oprávněnou k přijetĺ jakéhokoliv plněni a k výkonu veškeých práV náleŽejĺcĺch dle Smlouvy odběÍateli a současně
zavázanou plnit VeŠkeré povinnosti odběratele dle Smlouvy odběratele je opráVněná osoba. Tam, kde z povahy Věci VyplýVá' Že jédnánĺ nebo povinnost mohou být

uskutečněny nebo splněny \ŕ,ýlutně odběratelem, je však povinen takové jednánĺ učinit nebo závazek splnit sám odběratel.

3. ldentifikace odběmého mĺsta (připojené stavby nebo pozemku)
Evidenčni ěĺslo oM: 802202867

Adresa odběrného mĺsta: Ulice: Jatecká Č.p., 1395 Č.o.:

Část obce: Český Brod obec: Český Brod
Plněnĺ poskytnuto ode dne: í6. í0.2020
Čísla / slaVy měřidel:

420120',t8177 I 22 M3

odběratel a oprávněná osoba shodně prohlašujĺ, Že výše uvedené stavy vodoměru odpovídajĺ skutečnosti a od tohoto stavu Vodoměru bude Vodné VyúětováVáno
oprávněné osobě'

4. Úěastnĺci Dohody se dohodli' Že vodné a stočné hradĺ oprávněná osoba Provozovateli formou pravidelných zálohových p|ateb dle rozpisu záloh a na zâkladě
konečného Vyúčtovánĺ vodného a stočného a/nebo foĺmou pravidelných plateb dle skutečné spotřeby na základě Vystavené faktury, následovně:

Sjednaná výše zálohových plateb: 7oo Kč Kč Četnost záloh: čtvrtletně

Splatnost záloho\^ých plateb je stanovena v rozpisu záloh.

Zpusob platby záloho\^ých plateb vodného: Bezhotovostně

Četnost odečtú a konečného vyúttovánĺ: rok

Splatnost faktury Vodného je 17 dnĺ od data vystavení faktury.
Provozovatel odešle fakturu oprávněnó osobě neprodleně' nejpozději však do třĺ pracovních dnţi od vystavenĺ'

zpťlsob platby faktur vodného: Bezhotovostně

opĺávněná osoba souhlasi s Vystavovánĺm a použivánĺm daňových dokladil (faktur) V el. podobě na nesjednán
adresu:
Přeplatek konečného vyÚčtovánĺ vodného bude vrácen na účet oprávněné osoby č. 50008í302/0800

Přeplatek konečného vyúčtovánĺ vodného za předcházejĺcĺ zúčtovacĺ obdobĺ bude pro platebnĺ styk přes slPo v max. výši 1. zálohové platby pouŽit na Úhradu záloh
Vodného v dalšim zúčtovacím období.

5. V případě' Že oprávněná osoba neuhradĺ V souladu s touto Dohodou platby Vodného řádně a Včas, je Provozovatel oprávněn poŽadovat uhrazenĺ vodného téŽ po

odběrateli a odběratel je povinen Provozovateli vodné uhradit v souladu s článkem ĺl. smlouvy.
6. Úöastnĺcj této Dohody s.iednávajĺ, Že po dobu platnosti této Dohody, musi být jakákoliv změna smlouvy písemně odsouhlasena všemi úÖastnĺky této Dohody.
7. KteÚkoliv z účastníků této Dohody je oprávněn tuto oohodu Vypovědět pĺsemnou \^ipovědí bez ţpovědnĺ doby doručenou dâlšĺm dvěma úěastnĺkům, přičemŽ výpověd'

Dohody nabýVá účinnosti okamžikem jejĺho doručeni ostatním úěastnĺküm této Dohody.

ll. Zâv ëreë,nâ ustanovení

1. Tato Dohoda je Vyhotovena ve třech stejnopisech po jednom pÍo kaŽdého účastnĺka této Dohody.

2. Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a ukončovat jen písemnými právnĺmi jednánĺmi.

3' Tato Dohoda nabývá účinnosti podpisem poslednĺho účastnĺka.

Účastn|ci této Dohody Výslovně potvÍzujĺ, Že základnĺ podmínky této Dohody jsou \^ýsledkem jednánĺ účastnĺků a każdý z nich měl přĺležitost ovlivnit obsah podmĺnek
této Dohody.

odběratel Provozovatel
zastoupený (jméno): Lenka Bucková
funkce: referent zákaznického centra

82040908


