
čistěni a údržba vodoměrných stanic
evidenční číslo smlouvy ČnuÚ : 237 /2027
evideční číslo smlouvy zhotovitel:

SMLoUVA o DíLo

V souladu s ustanovením $ 2586 a násl. zákona ě. 8912012 Sb., občanského zákonÍku, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník")

1. Smluvní stranv

Zhotovitel:
obchodníjméno KocMAN envimonitoring s.r.o.
Sídlo Lišejníková 103411

KontaktnÍ adresa LiŠejníková 1o34t1, Žebětín, 641 00 Brno
lČ 03108279
DlČ cz03108279
Bankovní spojenÍ 
Čislo účtu 
StatutárnÍorgán jednatel

zapsaný v oR vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka c 83592/KSBR.

Objednatel:
obchodní jméno Český hydrometeorologický Ústav
Sídlo Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany
lČ 00020699
DlČ cz00020699
Bankovní spojenÍ Česká národní banka
Čislo r:etu 
Statutárníorgán 
Zastoupený: editel úseku hydrologie
Zástupce ve věcech technických  vedoucí oH Brno, 

Čištění a údržba vodoměrných stanic 
evidenční číslo smlouvy ČHMÚ: 237/2021 
evideční číslo smlouvy zhotovitel: . 

• 
v 

SMLOUVA O DÍLO 

V souladu S ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
(dále jen ııobčanský zákoník") 

občanského zákoníku, v platném znění 

1. Smluvní strany 

Zhotovitel: 
Obchodní jméno KOCMAN envimonitoring s.r.o. 
Sídlo Lišejníková 1034/1 
Kontaktní adresa Lišejn ková 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno 
IČ 03108279 
DIČ CZ03108279 
Bankovní spojení 
Číslo účtu  
Statutární orgán  jednatel 
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 83592/KSBR. 

Objednatel: 
Obchodní jméno 
Sídlo 
IČ 
DIČ 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
Statutární orgán 
Zastoupený: 
Zástupce ve věcech technických 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany 
00020699 
CZ00020699 
Česká národní banka 

 

editel úseku hydrologie 
vedouci OH Brno, i



2. Základní údaie

2.1. Dilo:

2.2' Místo plnění:

Čisteni a údrŽba vodoměrných stanic pro poboěky ČHnllÚ Brno a ostrava

Veřejná zakázka na sluŽby, systémové číslo: N006/21^/00014950

vodoměrné stanice na území poboěek Brno a ostrava - seznam příloha ě. 1

3. Předmět smlouvv

3.1. Zhotovitel se zavazu1e provést dílo na základě této Smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") a objednatel
se zavazuje převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

3.2. Předmětem této smlouvy je provedení čiŠtěnÍ a údrŽba vodoměrných stanic dle předmětu VZ.

4. Termín a cena

4.1. Zhotovitel provede dílo v termínu: srpen aŽlistopad 2021

4.2' Cena za dilo činí částku ve výši 275 3'|1,- Kč bez DPH, DPH 21 o/o je 57 815,31 Kč, celková cena
zakázky včetně DPHje stanovena na ěástku 333 126'3í Kě

4.3' Tato cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná, pokud není stanovené
na základě této smlouvy jinak.

4.4. Cenu lze překročit jen za těchto podmínek:

o pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

o pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám legislativních čitechnických předpisů a norem,
které mají prokazatelný vliv na překročeníceny.

5. Financování a placení

5.1. objednatel se zavazuje zaplatitzhotoviteli cenu za provedenídíla na podkladě faktury, kterou vystaví
zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla a její nedílnou součástí musí být předávací protoko|.

5.2. Faktura musí obsahovat všechny zákonem a smlouvou dané náleŽitosti a bude rozdělena na dvě dílěí
částía to na fakturu pro stanice na Území poboěky Brno a fakturu pro stanice na území pobočky ostrava.

5.3. objednatel se zavazqe zaplatit fakturu do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení
objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději
10' prosince příslušného roku.

5.4' objednatel můŽe fakturu vrátit v případě' kdy:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje

- obsahuje chybné cenové Údaje.

5.5. objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která byla
fakturována správně.

6. Způsob provádění a předání předmětu díla

6.1. Způsob prováděnÍ díla se řídí ustanoveními obÓanského zákoníku.

6.2' Čištění stanic bude probíhat v rozsahu: čištění šachty, přívodního kanálu a chráničky, odstranění
nánosů bahna z plovákové šachty, sekánítrávy, čištěnívodočtu, u stanic s měrnými lanovkami promazání
a údrŽba lanovek.

Při ěiŠtění šachet a chrániček bude opatrně manipulováno s tlakovými čidly hladinoměrných sond a po
skončenÍ prací bude obnovena jejich stabilizace'

K provedeným činnostem bude pořízen jeden výsledný pracovnÍ protokol (pro kaŽdou pobočku zvlášť) a
fotodokumentace pro kaŽdou čištěnou stanici (elektronicky).

6.3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Že zhotovitel vyzve objednatele k prověřeníjím provedených prací,

2. Základní údaje 

2.1. Dílo: 

2.2. Místo plnění: 

Cišıèni a údržba vodoměrných stanic pro pobočky ČHMÚ Brno a Ostrava 
Veřejná zakázka na služby, systémové číslo: N006/21N00014950 
vodoměrné stanice na území poboček Brno a Ostrava - seznam příloha č. 1 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě této Smlouvy o dílo (dále jen ıısmlouva") a objednatel 
se zavazuje převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 
3.2. Předmětem této smlouvy je provedení čištění a údržba vodoměrných stanic dle předmětu VZ. 

4. Termín a cena 

cena 

. . 

4.1. Zhotovitel provede dílo v termínu: srpen až listopad 2021 
4.2. Cena za dílo činí částku ve výši 275 311,- Kč bez DPH, DPH 21 % je 57 815,31 KČ, celková 
zakázky včetně DPH je stanovena na částku 333 126,31 Kč 
4.3. Tato cena dla je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná, pokud není stanovené 
na základě této smlouvy jinak. 
4.4. Cenu lze překročit jen za těchto podmínek: 

pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb daně Z přidané hodnoty. 
pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 
které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 

5. Financování a placení 

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje 

- obsahuje chybné cenové údaje 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě faktury, kterou vystaví 
zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla a její nedílnou součástí musí být předávací protokol. 
5.2. Faktura musí obsahovat všechny zákonem a smlouvou dané náležitosti a bude rozdělena na dvě dílčí 
částí a to na fakturu pro stanice na území pobočky Brno a fakturu pro stanice na území pobočky Ostrava. 
5.3. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení 
objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 
10. prosince příslušného roku. 
5.4. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy: 

5.5. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení S placením částky, která byla 
fakturována správně. 

6. Způsob provádění a předání předmětu díla 

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Při čištění šachet a chrániček bude opatrně manipulováno S tlakovými čidly hladinoměrných sond a po 
skončení prací bude obnovena jejich stabilizace. 
K provedeným činnostem bude pořízen jeden výsledný pracovní protokol (pro každou pobočku zvlášť) a 
fotodokumentace pro každou čištěnou stanici (elektronicky). 
6.3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, 

6.2. Čištění stanic bude probíhat v rozsahu: čištění šachty, přívodního kanálu a chráničky, odstranění 
nánose bahna Z plovákové šachty, sekání trávy, čištění vodočtu, u stanic S marnými lanovkami promazání 
a údržba lanovek. 
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xtere ouaou v dalším průběhu prací zakryty. Pokud objednatel, ač řádně vyzván3 dny předem,. nedostavÍ

se k prohlídce prací, zhotovitel můŽe pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zaknýt.

6.4. Splněním díla se rozumÍ úplné dokoněení prací a podepsání zápisu o předánÍ a převzetÍ dÍla.
K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitelobjednatele nejpozději 3 pracovnÍ dny předem.

6.5. o předání a převzetÍ předmětu dÍla bude pořízen písemný zápis, kteý bude obsahovat prohlášení
objednatele, Že předmět díla přejímá a soupis případných drobných vad dÍla (které nesmějí bránit jeho
uŽívání), věetně lhůty k jejich odstraněnÍ.

7. Vadv díla

7.1. objednatel a zhotovitel dohodlizáručnÍ lhůtu týkajÍcÍ se díla 6 měsÍců a poěíná běŽet následující den
po předáním dÍla, ěijeho samostatné části.

7.2' Zhotovitel odpovÍdá za vady, které by se projevily kdykoliv vprůběhu záručnÍ doby' objednatel je
povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně pÍsemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo
zhotovitele' Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v termínu písemně dohodnutém
s objednatelem. Lhůta pro odstraněnÍ řádně reklamovaných vad objednatele, se stanovuje nejvýše na 30
kalendářních dnů. Vady na díle, vzniklé po převzetí díla objednatelem zásahy třetích osob, vyšší mocí,
neodborným uŽívánÍm nebo zanedbáním údžby zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady
objednatele.

7.3. v přÍpadě, Že zhotovitel neodstraní reklamované vady dÍla ani vdalším sjednaném termínu je
objednateloprávněn zadat jejich odstraněnídalšímu subjektu na náklady zhotovitele.

8. Smluvní pokuta

8.1. Smluvní strany se zavazují ztitulu neplněnÍ výše uvedených závazků ztéto smlouvy zaplatit
oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlenÍ zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvnÍ pokutu ve výši 0,05 oÁ z
ceny díla zakaŽdý zapoěatý den prodlenÍ

_ za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla ve výši 0,05 %o zdlužné částky zakaŽdý
den prodlení

- u specifických smluv moŽno změnit smluvnÍ pokutu dle zásady přiměřenosti

9. Jlná uie4n4ní 
j

9.1. Zhotovitel je oprávněn zde doplnit své obchodnÍ podmÍnky ve smlouvě neobsaŽené tak, jak jsou

stanoveny v zadávaci dokumentací.

9.2. Dodatečná smluvní ujednání

a) objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe zjistí, Že zhotovitel nabízel, dával,
přijÍmal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chovánÍ nebo jednání kohokoliv,
ať jiŽ státního Úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřÍmo, v zadávacím řÍzení nebo při
provádění smlouvy;

nebo zkresloval skutečnosti za Účelem ovlivněnízadávagíhp i?p.ttj q'te,!o.proYáťěnÍsmlouvY ke
škodě objednďele, včetně uŽitÍ podvodných praktik, *kogotlačepj q ,9nlŽsn[ výhoti' Vblné a
otevřené soutěŽe. ''..t ' '' 1 - o .] i

b) Zhotovitel je povinen na Žádost objednavatele ěi přísluŠného kontrolnÍho orgánu jako osoba
povinná poskytnout součinnost při výkonu finančnÍ kontroly (viz. $ 2 písm. e) zákona č.

32012001 Sb. o finanční kontrole) při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboŽí nebo sluŽeb z veřejných výdajů.

I 

které budou v dalším průběhu prací zakryty. Pokud objednatel, ač řádně vyzván 3 dna předem, nedostaví 
se k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt. 

6.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení prací a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 
K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. 
6.5. O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat prohlášení 
objednatele, že předmět díla přejímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho 
užívání), včetně lhůty k jejich odstranění. 

7. Vady díla 
7.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla 6 měsíců a počíná běžet následující den 
po předáním díla, či jeho samostatné části. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je 
povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo 
zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem. Lhůta pro odstranění řádně reklamovaných vad objednatele, se stanovuje nejvýše na 30 
kalendářních dnů. Vady na díle, vzniklé po převzetí díla objednatelem zásahy třetích osob, vyšší mocí, 
neodborným užlvanlm nebo zanedbáním údržby zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady 
objednatele. 
7.3. V případě, že zhotovitel neodstrani reklamované vady díla ani vdalšlm sjednaném termínu je 
objednatel oprávněn zadat jejich odstranění dalšímu subjektu na náklady zhotovitele. 

• 

8. Smluvní pokuta 

8.1. Smluvní strany se zavazují Z titulu neplnění výše uvedených závazků Z této smlouvy zaplatit 
oprávněné straně tyto pokuty: 

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z 
ceny díla za každý započatý den prodlení 

- za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý 
den prodlení 

- u specifických smluv možno změnit smluvní pokutu dle zásady přiměřenosti 

9. Jiná ujednáni 

9.1. Zhotovitel je oprávněn zde doplnit své obchodní podmínky ve smlouvě neobsažené tak, jak jsou 
stanoveny v zadávací dokumentaci. 

9.2. Dodatečná smluvní ujednání 

G) 

Zhotovitel je povinen na žádost Objednavatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba 
povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb. o finanční kontrole) při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, 
přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty S cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, 
at' již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při 
provádění smlouvy, 
nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávaçíhp IŤí;če.níı8e.bo p[ováç5lění smlouvy ke 
škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik ",k,potlače_rÍ.í ą `Snízení. vhod vblné a 
otevřené soutěže. , - Q . z  .já 

b) 
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1o.í. Tato nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním vregistru. smluv

na základě zákona ě,.34ot2o'l5 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti něktených smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení$ 5 zákona o registru sm|uv.

1o.2. Smlouva můŽe být měněna písemnýmidodatky na návrh kterékotiv ze smluvních stran.

1o.3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejpozději do 30. 11.202L Smluvní strany mohou tuto

smlouvu ukoněit na základě oboustranné dohody, nebo způsobem odstoupení ze zákonných důvodů.

Uplatnění podánÍ výpovědi ze smlouvy je mezi smluvními stranami vyloučené a to s ohledem na krátkou

dobu účinnosti smlouvy.

10'4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, znichŽ kaŽdá strana obdrŽí jedno
podepsané vyhotovení.

1o.5. Zhotovitel bere na vědomí, ze ČHMÚ, jako objednatel, je povinným subjektem podle zákona č.

18112014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosti).

10.6. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává v souladu se zákonem č.

11012019 Sb., o zpracování osobních Údajů při pouŽití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
20161679 ze dne 27. dubna2016 o ochraně fyzických osob v souvislostise zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zruŠení směrnice 95/46/Es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů,

neboli GDPR). BliŽší informace týkající se zpracování osobních údajů se nacházi na stránkách správce
www.chmi.cz.

10.7. Smluvní strany berou na vědomí, ze ČHuÚ je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným

subjektem ve smyslu $ 2 odst. 1 zákona č'' 34012015 Sb. o registru smluv (dále jen ,,Zákon o registru") a
tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHnnÚ v registru smluv v souladu s
ustanovením $ 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy
a její ěásti vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení $ 3 zákona o registru smluv,
ČHtvtÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah
znečitelněníjejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

10.8. Smluvní strany prohlašují, Že si smlouvu řádně přeěetly, sjejím obsahem jsou srozuměny a na
důkaz toho připojujísvé podpisy.

v Praze dne 1 6 '08- 2021
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10. Závěrečná ustanovení 

10.2. 

10.1. Tato nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru. smluv 
na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 

Smlouva může být měněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních stran. 

10.3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejpozději do 30. 11. 2021. Smluvní strany mohou tuto 
smlouvu ukončit na základě oboustranné dohody, nebo způsobem odstoupení ze zákonných důvodů. 
Uplatnění podání výpovědi ze smlouvy je mezi smluvními stranami vyloučené a to s ohledem na krátkou 
dobu účinnosti smlouvy. 

10.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích S platností originálu, Z nichž každá strana obdrží jedno 
podepsané vyhotovení. 

10.5. Zhotovitel bere na vědomí, že ČHMÚ, jako objednatel, je povinným subjektem podle zákona č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon O kybernetické 
bezpečnosti). 

10.6. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 
neboli GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů se nachází na stránkách správce 
WWW.ChlTlÍ.CZ. 

10.7. Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným 
subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen ,,Zákon o registru") a 
tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ v registru smluv v souladu s 
ustanovením § 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy 
a její části vztahuje výjimka Z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru smluv, 
ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah 
znečitelněna jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv. 

10.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, sjejím obsahem jsou srozuměny a na 
důkaz toho připojuji své podpisy. 

v Praze dne 1 6 -08-2021 l ve/ÝŮ dnęı 6 -08- 2021 
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Příloha č. 1

Seznam stanic k čištění
Vodoměrné stanice (tok) - pobočka

Brno - 35
Velká/malá

stanice

Židlochovice Svratka velká

Rychmanov Litava velká

Prusy Moštěnka velká

Polkovice Valová velká

Kroměříž Morava velká

Spytihněv (bez lanovky) Morava velká

Strážnice (bez lanovky) Morava velká

Lanžhot Morava velká

Vizovice Lutonínka velká

Slušovice Dřevnice velká

Slušovice Všemínka malá
Kostelec pod př. Fryštácký p. malá

Velká nad Veličkou Velička malá

Strážnice Velička velká

Petrov Radějovka malá

Rozhrání Svitava velká

Letovice Svitava velká

Bílovice Svitava velká

Batelov Jihlava velká

Hubenov N P Marsovsky p. malá

Boršov Jedlovsky p. malá

Ptáčov Jihlava velká

Dolní Bory Oslava malá

Nesmeř Oslava malá

Oslavany Oslava velká

lvančice Jihlava velká

Luhačovice n.p. Luhačovický p. malá

Uherský Brod olšava velká

Popov Vlára velká

Brumov Brumovka malá

Podhradí Mor. Dyje malá

Božice Jevišovka velká

Trávní Dvůr Dyje velká

osvětimany Hruškovice malá

Kyjov Kyjovka velká

Vodoměrné stanlce - pobočka
ostrava - í8

Velká/malá
stanice

Kelč Juhyně velká

Ustí Senice malá

VD Bystřička Bystřička malá

Vsetín Vsetínská Bečva velká

Dluhonice Bečva velká

Jarcová Vsetínská Bečva velká

Hranice Velička malá

Kokory olešnice velká

Val. Meziříčí Rožnovská Bečva velká

Habartice Krupá malá

Jindřichov Branná malá

Lupěné Moravská Sázava velká

Raškov Morava velká

Sobotín Merta malá

Uničov Oskava malá

Vlaské Morava velká

Sumperk Desná velká

Chornice Jevíčka ' velká

Příloha č. 1 
• 

Seznam stanic k čištění 
Vodoměrné stanice (tok) - pobočka 

Brno - 35 
Velkálmalá 

stanice 
Židlochovice Svratka velká 
Rychna nov Litava velká 
Prusy Moštěnka velká 
Polkovice Valová velká 
Kroměříž Morava velká 
Spytihněv (bez lanovky) Morava velká 
Strážnice (bez lanovky) Morava velká 
Lanžhot Morava velká 
Vizovice Lutonínka velká 
Slušovice Dřevnice velká 
Slušovice Všemínka malá 
Kostelec pod př. Fryštácký p. malá 
Velká nad Veličkou Velička malá 
Strážnice Velička velká 
Petrov Radějovka malá 
Rozhrání Svitava velká 
Letovice Svitava velká 
Bílovice Svitava velká 
Batelov Jihlava velká 
Hubenov N P Marsovsky p. malá 
Boršov Jedlovsky p. malá 
Ptáčov Jihlava velká 
Dolni Bory Oslava malá 
Nesmeř Oslava malá 
Oslavany Oslava velká 
Ivančice Jihlava velká 
Luhačovice n.p. Luhačovický p. malá 
Uherský Brod Olšava velká 
Popov Vlára velká 
Brumov Brumovka malá 
Podhradí Mor. Dyje malá 
Božice Jevišovka velká 
Trávni Dvůr Dyje velká 
Osvětimany Hruškovice malá 
Kyjov Kyjovka velká 

Vodoměrné stanice - pobočka 
Ostrava - 18 . . 

. 

. 

. 

n 

Velkálmalá 
stanice 

Kelč Juhy fě velká 
Usti Senice malá 
VD Bystřička Bystřička malá 
Vsetín Vsetlnská Bečva velká 
Dluhonice Bečva velká 
Jarcová Vsetínská Bečva velká 
Hranice Velička malá 
Kokory Olešnice . velká 
Val. Meziříčí Rožnovská Bečva velká 
Habartice Krupá malá 
Jindřichov Branná malá 
Lupěné Moravská Sázava velká 
Raškov Morava velká 
Sobotín Merta malá 
Uničov Oskava malá 
Vlaské Morava velká 
Šumperk Desná velká 
Chorníce Jevíčka 4 velká 




