
+n+vrň,r lrr /x
sMLoUVA o oooÁvce vooy l oDVÁDĚNí oDPADnícn voo č. 68028976/3

UzaViéná v souladu s piis UŠnym Uslanovenim zákoná č 274l2oolsb oÝodovodecl]alanalzacchproVerernoUpolíebu (dae]en zákonoVodovodechákana|]zacicl]nebo]en zákóí ) ldaeién Smouvá )mcz, nzé uleoenym smuvnmilra"a"
seýeíoóeská Vodálénská spo eanost a s. Piitkovská 1639]14 TrióÝany 415 5o Tep .e lČ .4909946s Vaslnik vodovodU
sev€roaeská vodáíenská špo]ečnošl a s PřiIkovská 16s9/]4 Tínovany.4]550Tep]ce Č 49099469 Vláslnikkána za@

ťÍi"";|."]",:lě,,:]]'::iihť:Pa f!lá""l9]o^r9ylr+ *íáVnéný na zá.(ladě sfiloury Uzav/ené s Viastnikem V sou adu s Usl § 3, odsl 2 zakona o Vodovodechk!n.lzacicli k uzavienilé1o sňlouq át 5 e oo.r o rer.oz áo,i";i ó,,"ň;;;;;;;;;á,,ffi;§;;"iili:j;:i"jň :;;,;,ffi.

sevéroóeské Vodovody a kanalizáce, a, s,

1639]14 Tínovány 41550Tep cé

Pál.e DPH Dlc cz49o99451
zépšaný V obchodnim r€]§lliku vedenem
Krajský šoud V Ustl nad Lábeň oddil B, vložká 46s

za Sloupé ny ljme no) lllaÉiná Kunclová
lunkce íefg.ent2ákaznickéhócÉntá

Adíešá Urc Bležánská

slál Českárepublik.

zap$ny V obchodním íejstiikú Vedéneh
Výpis z.egisríú ekonomický.h subjékiú

Plálc€ DPH, Dló cz0026623o

zásloupený |ňéío) Mql,schWau BáňipánoVá zUzana
(funkce) zástupcéodbělate]e

KonIaktniúda]e p alné ke dnipodp sU sň ou$/
Ie a4o111111 1\,1ób
E mál info@šcvk,cz Web ýWscvk,cz
Óišo účlU PDýozovalé é 3
]D datové schránky: řrlgns
Adíe§a pló doíudováni Palkovská 1639/14,Trnovany,{1550 T€plice l
koíiaklni Údaje a adEsá odběíatele pro dofuč.vání

Dodacl!ošlá: 4l30l Blllná l

E.mail c n...z

óp 50

lD dálové schninky qdtb7v,

/Jdódá,L, \ód]d r,oon., i.,om..! p{édÉa; ,ó;;-;i,;; ;;,;,:;',eoFlé1 odoó,ón, réponé\Jóoooá,d,. /eořoňe l-,o'-lo,^ 
"lood-d1.0912,20205fi.,n,|J.ool-o,o,á9(,/.,olopT,,éb,o.,o7pojsoplávíěným zájmy žádné ze smluviich stran a považuji]e za p 

"a"lp"á " 
l;ro š.i"ó

nfÓlňace o loó, ]ak PíoÝazaýale zPIacóýává 6obni úd.t" !''clyclr osób pod e].cli se na plíen smloúvy (L] odbéral€e. zásrupcú odběralee á])se nácháziVdókum€nlu _Zásadv zoracováni óšóbni.h ide'] zák2,iúu, [lery ]e Um,Slen na Webových sl.anL* e*"i*"ree 1*** czlo spo|ecnosrl] a zékazn]ckém cenlfuProvozovatee(dá€ jen zásadyzpiacovánlos;bní.h údaiú.l

o,ob-rIJdJ]p,o,ó'óJal--n l,,o,D ,l l" m",c;;F,'"",,","".";, . ]"J,iiii , ,ó:.ozg'o"m]",.i.;:i:.:.,;slb|elry UdaU úíoímó%l re]mé,, o Lo, .e ]", .n osoon, ,lon]" pledáVá Plorcz'ďarel á *z;á; i r;.; ,ž;;;;i;;;"";;;; &r;;;;j.;i .ář";;ii;i:'ň,;;;;];predan, a Józróhu přédáVany.h osobn,.lr Udap

osÓbni Údajé odběrále|e a j€ho kontáhnlch osob múŽe P_ro!óžovatel lovněž využlval pro záslláni iovinék á marketlnaóq/ch sdélén] (dá|e jén ,žpláv"), iák le.ópráno v,,/asdoac1 -L^,t. odt.,.d ." -i;; ,; ;";,;;,';;;!.';;;;, ; I**,9.vi,./o.rpóleLnosll ňebopomóc,odr.7, umFléné-, l;7déldtov.7p,á"é,

sm uvíislrany se dohodlv Ž€ komunikaÉ solvše]i.i§ l. n smolvu budúdlésovana kónlaktiiosobě lvedenéV1é1o smouve á lo V€hé posktlnulipiišlupových údáú
zákažnakélró ú.lu Pokud odbéÉlél zpřislupni šVé přislúpóVe úda]e lieli osobě . 

"; 
tJ;;';i;;ři ;p;;;ž;;.i";;;i;" p,,p"""y"" oop"oo 

"" 
ochr.iu svýcb osobni.l]

l. Předmět §mlouvy, Dodávka Vody a odvádění odpadních vocl, odběrné mí§to evidenčni čislo: 609015253
('])Piédňěl€m Iáó sň ou!./ l€ úpÉVa vzlahú práV a povnnostism uvnich slrán pi]

dódévce Vody z vod ovód U odváděíi odpadnich vod kana zac

Úče dodáVky Vody a ódvéděni ódpadnich Vód objektysociáh]hocharakl€lu-Domovdúchodcú

V]ashik př,po]€nó šláVby/pozemkU

Vasinik piipojky Néni iuvedeno]nak másezato žévlashíkeh připo](y je vlaslnik pozemkú neboslavby přpo]ené na V.dovod nebokanalzác
odběratel (vodovodnl pljpojka)
odběráiel (kanalizáčni piípojka)



(2)smluýnjglranysedohodly.žeňls€mstavbyiebopozemkupňpo]enýmplipo]kounavodovodak6nsizaci(dále]en"odběrnémíslď)ie:

AdÉý odběmóho misia] Evdénčn{ ěisló oi,|

Havlřšká 533/23, Teplické Př.dněstl, Bllin., k. ú, BItina, č. parc,'19456

609015253

(3) sm uvní §líány * dohodly, že množsNi dodané vody bude zj šťováno

umslěnivodoňéru suter€n

(4) smluvni glrány se dohodly žé množslví odvádéných odpadních vod pfip, L oóváděných séž]ových vod, blde stanovéno takió]

a) ňnožstýí odváděný.h odpadních vod bude stanov€no

@ výtl dodaía vody
b) ňno2slvÍ sÉžkový.h vod bude *ánoveno

nenl př.dněiom této lmlouvy

Jlný zpúsob odvádénl srážkových vod vsakovánl

Klasfka€ p och podle § 20 odsl 6 zákona osvobozeié.d p albyza šíažkové vody

0

B 0

0

Ročni množství odváděnrch ýážkových vod o v m]

- sJ@l Redulovanvcl ploc1(- p|ocrá l-ái odlo.ov} \ouar,lel, v m?lÉt DloJlodooy 9éŽ,oýi nomálÝ nlíol
Ý ř;;ó, ;; ň; i;,f,6i ;"iiii"* "r"*-y"rj 

ar"*, prc osvoboz€ni pb( ň od plslbi é ýá2lové vody ]e odběÉtél pdinen do 15 dnú předat P@Vozováté i

podklády prc pit'§lušiou změnu smlouvy.

É Plovdoralel E oDíávnén Jds o hodnote dollodobeho 9É2loÝělo -onal, pou2,tÝ po rypoČel mlBlu ss2<ovy(1 r'od dlddénFh
;^::']],,;]:'";."'*;,;:';,;--i,","i *'il]n; ,la.i, *la*ŇCh českvŤ "vdtmeEollog.l}n ú9laýém nPbo PLoLlólÝ,mou oí9ólao ,q náh€zui(' 

'al, 
abÝ

;.Ě;;ll;;j;ň,;i"j;;ý,i"lJ"r"ó iiJir"ň, J;í., .ldouv zmélj Jdá e o l@lolě do_,odoÉ-o 9íďloJe1o noímálu JvŇérélo v čl l ods' 4 p sm b]

.ii ii.ii,* *. -*z"** ž zmenu téio sŤlou,,v Plal.é l;o;oly ; 4looobydi sžž\ový(h noTclJ FoJ Jve6jérý pío9llsl ,.N,m Ýlastl,c1 rebovy.a stíár el
i'Á"á,*r"ie neú ri.". 

" 
tislé obÝt4 ýŤ 2pisobem, álsot t o.poz,c, -a plécovi§l(l PlvďoÝdlele (zákéz L}á @rú')

(5) smluvnístíány se dohodly, že li množsivi dodóvané vody a Imn množství á přípusiné lmily ukázaleLú zn ečištěn i odvóděných odpadnich vód budou:

Liml m n ožstvi dodáv. né vody: ]] m"a den,

Množsi! l Uéuilci kápacitu vodoméru: ],40 mlu hod nu,

L]mit mnoŽsiví Ý}pouŠlěné odpadní vody: 9 ň'a den

PiouslnenlvJ{ázelúzleos€nvypoJ9lAneoopaorlvody,9ous.á4Óv€lyvpn9fu§FmKá1.'.dl'nÉoL'ren]'rebsmlouvé{áloý€nolrakfáráliučliládie
|"#"i;;ř;,řfiňi;;i;;;;i;;ó;]ryŤjÁs.PooÝy.N;7ó]s*tró|etoÁpoz,c,_aprcúv,šl,clPTvorcÝ"GlePálóž_Ltá@rlíá]

(6) Počel lNalé pň pojených ósob pD d odávku piné Vody ó n i 30 09 a počá lruale pl pojených o$b pío odvádění od padnich vod činl 3 o os ldléw]ádřenadbéBlé]e)

(7)Tlakďé poméry v ml§iě íápo]enÍ vodovodní přlpojky: lÝlin máhillak o.15MPá, tl,iax]máhi llak 060 MPa \
3ř9l Vd, n.ln'hodlob vdpnl|u lo5nol Mrh,r, fudlólá loÉ u 0rOmo4 M*imáli

ň;o;;;,;í ;;'ó-ř";;;ň h;;óB eířri 50 m9; Akl:s N Foú;ry Ltadle|i F.Gi dodavóné pim€ vooý 9ou. dispozo na úeborych slé4Mch

ll. Platební podmínky

smluvn, smnv so donod r zé v@ré a sbaé 1žd odŇáel P@vozovále lomou p aÝ,dellýc1 u ol@ých p]ál6o d e íožp sU zá ol a.a za^|sdě io.et Ťro vYJélďánl

vódneho a sbčného ďráÚo íomol pEÝdelny(h p'éleo d e 9lJiďlé spolllby nJ,Llad' ýysEve,e lálfury rasleoóVle

sjednaná yýšé áloholrch plaieb do pNniho WÚětováni 6 81o Kč Čelnost záloh] n&lčně

sp átn6l zálohovýeh plateb ]e sianowná v rozpisu záloh.

způ§ob plalby zálohoyých p]aleb vodného a §točného: B.zhotovGtně

čétno odečtú a konďného w]ětováíi: rok

snlllnGl láktJN vodneho. sloaného e l/ d1l od dóiá t}slave1ll8{luíy
i;"óZválé, @;rb la. rufu odbědel, n.ploo leně n.jpozdé, v9át oo ťl pE , ov 1 ( t dnú od !,ys€ r'el l

zpúsób p alby fakturvodnéhó á sloóného:

smluvní slEíy sjednávají Wstavování s dofuěovéní daňo\ých dokladů (faklur) V e], podobě na ad€su, qdtb7vx

Pfuplatek konéčného vyúčlování Ýodného a stočnéňo bude vráen na účď od b' ratele č, 4

PřeÓáiekkonéčnéhoWuéiovánlÝodnéhoaglÓč.ého4pf€dcház€]lcÍzúčtovaclobdobibudepropla€bnl§tykpřes§lPoVmax\'ŠlzálohovépláibypouŽtnáúhEdu
zá;h vodného a9toanaňovdalšm zúclovacn obdobi



(]) Provozo!élel sé zavazu]é za podňinek slanovených obecné záVažnýňpíavnlml píedpBy a ioulo smoUVoU dodávát odbératel Ve sjednaném
odbó -É- 1l l" / vooolod, olno, r'od, v,á(o. oéo"p,.n. p|á,,;apíáv,Ť oiedoi.v d odvao",."ná,/d!, odoJdJ Lody v/ntle,JL'ádá;lns'áto dodá'oL vooo .,d+oJF ýooÝ a ódoJonl \odv /!\á-ó / r/,,
(2) odběíalel se zavazuje plall provozovatei vodné á stočné v sóuiadu
azapodminek sbnovených touto smouvou k vodnéfo! a stočnémú ie

p1,oorlu' DPl v !o_1.d_ ! oldl.Ýa plovrl-
l) N"oo,odrc l .,n.L ,,o_ po.|n. ,, poy}4ó,.l
Ýžáe-"; olA, u. podalnAl <,énovó Ý. ou,o J-,oU\o oo- onp l"l|
uóinnosli

lv, prohlášení smluvnich slraň
(]) ProvozóVale prohlašuie že ]e provozóvateem vódovodů á kanalizaci
o|ovFlónou po"óou é o'ooo, op,áýnénou p,o]o/ovó, vooovodlJ}onélld vp.ř^l, p .lJ,v h .lá,oýel o|á|f\.- p,atn|, oledp,.U9 or'ólov-'el dál- o,ohJ, ,F zó Je opav,er ,/!v, t ', o )nlouv-
nazákadé smlouvy o píóVozováni Uzaviené s v]asinikem vodovodú

!é.-,nou pon-ou dp § 3 od>l l /d.ono o lodovooeln
ó \9no|/a, lh o )P P "éléh. t odoe,dtel o.ooo_ odooveonó,
/ddod;vr\ \ooÝ 2 voooýod,. oovooó, oop.d,.,ýod.on.l/d, Dal.lovi lodoJooú .ó.ó,nou poleb,le'f -é.- p'd dFn!! od"'l, /odoŤA_ J d.os' p e voo, IoU uvpdényh o,o,ozova,Ple " u)-"zn c*.r, _",,.,r,
íoJoloJdlee,

'2\. a'Lv- §l,áat oloh a,,l /t véstP,- Uod " U?FdPne v.ó,o J1 o, vó l oUprJrclF., oláL, F odo".á "| dd|" o|oh J. _i; z" "p n, |" vs".,n! ood n;..y
d.. étd,z.,lé r- olop,poó, nJ vooolod

a kanaizac

v zpúsob zjiši,ování množstvi dod.né vody a odvádéných ódpadnach
vod

(]) smllvni širány se dóllodly že množstvi doda|é Vody množstvi
ÝYoou;téný." ooDod, \ slá/.ow, voob,deu h,óÝóno
"'o!o/ovd'een /pU.obpr .|ó,o\e.}í v,|dn.J 1-o ,.o_w JÝ]|,or,lu
doda-" rcdj qpo,rl"1 ' odpdon(, Ýod ó od"ádéntlh s.á/io!1, h \od
z]išiěné zpúsobeň siaiov€nýn v článku ] télo smlouvy ]e poákadem
o_o,l, :lo%nl dodovr. odva.lAnl dp.d, .n .oo
líálluía. vodneho, ilóanehnj
p)Nenj l ňnožsivi Vypoušiěiých odpadnlch Vod méieno piedpok]ádá se.
Že odbA,d'- ttpnooFb|dloou/JoooÝod, V}po,., do \.no|/ó é ld\ovPrnoz lvl vodÝ tlelÉ podlé ooF,U -á \ooó," ,Fbó pod- vypo.|uý,o,hd_ olot.y_| pJVnf| p.-op.} /,ooovod ooFb,dl, plpoi'e m
odlpdénÝl, 9,oz\ory.- odr'edené Ýodv.,,.éné / lry..zdrqú Z poch osvobozených ze zákoná od povnnosii palit za odv;d;ni
síáž.(ových vod odbéíale hradi pouze ňnožslvi odvaděných odpadnich vod
z]išténé dle Vély pryni bez srážkóvých vo.l, Taklo zj]šténé množstvl
wDoui!ěn.r| oopé,j, , vod |" ood| doe n plo W, lo!ánl s.o ného

,,) Jestliže odběíalel vodu dodénoú vodovodem zčási spoliebu]e bež
!!p,<'ěnl do }á"Jlla é 3lo'ó n ó/šlv le po^á,éle,e r'pl/| -ez ]o m
/á lol 7,s,l :e . no/>l odoáon,,h o \ á/(oW 'r voo oovooó,)
oo t d1'}á - b ,ď ^ J* n nébo oobo,1r ÝvDo, i"í podet"h,r./,h
:d"i, pled]ožé..c- odo".á|-,-Ť d óvéiel,/ h P,ovo/oýol"e- po: o!éó'édóŤ Povo/o!óFl , odoé,d,e,ón ,-oo,oo| lnát \pb dé_l nnozlhj
óoliFbóJd éJ aJ,e Jo.1t l-ýi

odb- d-l- n LéNa d -dTosldlné odoollp l- oo.",o,Fl poýl,en
olotdzdl Plovo/o.áléi - dod-ne vód/ -.ýrpouilén-
do Lónllzacé |nvn Jhoon\T zoú,obPr ld. áb! oÝo řo/n; pJo,",t

(4)odběrate je povinen Umožnil Píovozóvalei přlstup k Vodoméru ze]mén.
zá _'-éT pío!édcn| odp lU / ]odoíF,U d.on|,o|Ý rcl/b"..oo v}r-/lodoíF,U ld-ll ýodonF, ol'éd po.tolé,Ť zrálo, ,eoo od./Pnlf
]|óÝé /é||zón p.a á oJslho p,U,enJt voooaelro1"7, po,bt á po1ol o,otdl,,l U.óon| ovó,ó. voooŤó pód-
ob", e 7&rnv h oJ!-L, p.óop,U ,zé,- D,éo 7á.áhén I e olooy
oú>ober:í F. á-|..é q \ oh,F_ o-/ /o|-cn-:a
od\di, p,oélo,éTF Fl- po+o.F, L, zdÝJdývméieni By]a i nefunkčnost vódoměru nebó poškoženl Vodoméí;
poškoženi č] zlíéta záiizeni pro dálkový odečet č] dašho piisušenstý,
Vodoméí! nébo moniážni plomby a plomby píokazu]ici úředni ověieni
Ýodon élU ooolé obp né /J/"/n,-h D.vnl, p'édp , , zp ,$oFnJ
-Fdolld'Pino, ó'!l.noL odbqólFel ,,pbo p,n,r z"sá,FŤ oobAíél",P
híadi ú]mu a náklády s limio špo]ené odbérale Jakýko]iv záséh
do VodoměíU. 2alizéni pro dákovy odečel čidalšilro piisl!šedstvi vodoměrU
nebo mónlážni plomby á pomby píokazu]ici úředni ověieni Vodoňéru bez
souhasu PíóVozovatee je nepiipushý Píovozovaié] há píávo zá]ist I
jednollVé €sti vodoněfu nebo ]eho plis]Ušenslvi prót néopíéVnéné
máiipuac odbělaie ]e povinen dodržet podhinky ulnistěni vodoměru

lll. Podmlnky dodávky vody z vodovodu a odvádéni odpadnlch vod
kánalizaci

slánovené Píovozóvate em PókUd je Vodomér Umistén V šaóhté ]e
odbéíale povinen zajslit aby lato šachla bylB Provozovále i přislupná
J odvodnĚnj .el5á--l. uT|,|p.á D l§lupn.n -aodoé,J,e o,ávó oo dohóo- , 5é -., /ál:lt p.o.
neopíéVněnéňU Vniknut iim neni dotčena povinnósl ]e]iho zpň;tupňo;áni
Píovozovate]i Pokud plipo]ka nebo vntřni vodovod neryhovu]e požadávkúm
olo Ťonlál Jodo-ó , F oobqé|F, óovn-, né !yzJán, oloýozovaP|e
0lo!ésl v oinÉle,ó h_|F oo,óon- _p,dvÝ, 

'ó 
l fnoz tÝl Wpou,.en/r,

odpJonú , á odvodénÝ,h s,dz}oÝlLh voo
odbě,atélé € P,ovo/or'"le op.á.--, p ,oólné lo.róoJól l.n., .ó(l
á spíávnost méic ho zaiizeni a odbéráiel ]e povinen umoždl Provozovale iplišlup k tomuio měřciúU zaiizeni Přislup k vódoměru nébó méiicimu
zařizeni adbérale e je odbéíaté pov |en umožnit Píovozovateli
, nelbr'l,tf ,oz,éh, ó .at áo, o,\ oool/-, l pozdoJý., oózpecnosll
do'h'dlÝ/olav p,lp,d4 LJnoJó-e obec4é zd!azn"r o a,n,r, o,eilp,,y

>e do,óo\ /e ý oúvod,Ý(h pnpádF, " odoé,d,-
oo! nel, Uro7nl o,oJozoÝéle, na /d.do" |ého !yzý, ! rbylnóí íórd.up'9i,p } vodo,od é ."n"l/é.n, p.po,. npbo t v,l[ nU lodovoou
a ýnilin kanaizac žejňéna 2a Účelem konlíoly uživání v.tin hó vodovodu
d ! |lín| tJ-ó|/9, e á o| F, I podrlnét .lJ,ovpn/r-
obecné záv.znými práÝnlml predp]sy
(6) Próvozovaiel je opíáVnén pleíUšl nebo omézit do.]áVku Vodv ného
odvddFl odpaonl ' voo
a) pn píovédénl plánovaných opíáV. udížovaciclr a eviznich píacích,
b) n€$/hoýuie i zářizení odběíatee lechnckým požadavkún lak. Že iakoslnébo tlak vody !e vodovodu múže ohrozit zdravi a bezpečnosl ósob
a zpúsobt škod! na méjeiku
c) neumožn i odbéíaté Próvozovatel po jého opákované pisemné výzvě
přisIup k piipo]ce, vodofiérU n€bo záíizeni Vnillniho VodovodU ;ebo

d) by]o iž]išiěno neopíáÝnéné pipo]e|i vodovodni piipó]ky nebo kanalizační

e) neódslíanil odbérát€l zéVady ná Vodovodn piipojce nebo kanalzéčni
prpó]cé nebo na vniinin vodóvódu nebo vnilřni kanálzaci zjšlěné

1) pi prokázáni neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného
vypoušténi ódpadnich vod. nebo
o v o|,odoé p,oo|ó. oobeJ.tp|" . o|"(e, n oód,- ,,eonónóró /p-5ooU
_h-d! ýod. o ,óoo J,o npho/ Flc_lao- pooonuoó,s --l ,odnu
/7) VJj, léf ,oooŤg ,é !l.qn k vodovoou , l\ ,řto_ ol paou, .oy
ó,éo- d-p^ -áb/ 1.1nos, /"to,d o 

"ooovotl'. 
- . ranauatr n

sepíokazálelně slal vláslnikem vodomě.u píovozovale Daš' podminky
méieni a zpúsobu žj štbváni dodáVáné vody a odváděných odpaánich voa
]sou lpEveny žákoneň o vodovodéch a kánaizacich a provádécini
piedp sy k lomuto žákonu
(8) Pokud ]e ziižén na Vodovodnl piipo]ce požáíni obiok ze ho !ryUživat
výhíadné prc pi'né hašeni požáíu nebó pi požéínich rcVizich. a to;ýUčně
olobo \,oru op,d! ó.ó_ ool ,d oódé. to.U'o !ý,/1 d r {óUu,o,t-lF } pol_r- obnbJ |- ooDP o.p| ooýnen |u|o q\_e,nosl n"p|oo|enF
oznám t pisemně Píovozovale i Bylo_ i poškozeni plomby na požárnim
obloku zpúsobeno nedoslaleónou ocl]ránou odbělaleem nebo přímýln
zásahem odběratele híadiújmu a nákiady s limto spoj€né odběrátel

vl. zpúsob slrnovení vodného a stočného, lakturac€

l').éna Ýod élo poolp @no,}c- pí"opsú,d pl.|,r, e .ó o,é obooo .lFa/r _" /p,dýiolá óódool ll réí., d loima
vodného a sločnélro ]e stánovóvána íožhódnulim vásinika vodovodu
a kanalza@ cena a lórmá Vodného á stočného jšou uveiejnény
prosiřednctvlm obecnich úiadlj regionálnich níomačnich nédi píioviši
Píovozovate e (zákaznická cenlía) vashich Wébový.h šiíánpk

Ja oovy.Da /pU,obóí
(2) změna cén a loímy Vodneho a sločného neni považována za změnu iétó
smóUvy PókUd dojde ke zméné eny nébo Íoíňy Vodného a slóčnélro
Vprúběhu zúčlovaciho obdóbi, rozdéli Provozovate spotlebu Vody V póňěru
doby plaliosl púvodnia nóvé výše ceny nébó fornv Vodného a sločnéhó
(3) Vodne á stoóné ma ]édnosložkovou nebo dvousložkovo! íoímu
Jednosožkova fóíma vodnéhó a stočného je Součneň ceny a množslvi
ódebrané nebó wpoušléné odpadni Vody a síážkoýých Vod stanoveným
vsouladu s tóúto smouvou Dvousložková íoímé vodnélro a sloĎnéhó
obsahu]e sóžkU. klerá ]é součinem ceny podle @nových piedpisú
ámnožsivi odeblané nebo vypóUšléné odpádni Vody a síažkových vod,
. pevnóu sožku slanovénou vsouládu s p ainým právnihipiedpisy.
sld,o!Ll -} oJ- p o,é/ olPdo,>, l" o,ovo/ov.le' v p,|p"d- d,o(.|o/_o/F'oln, r'ódnÁ'o d ,|olného povne po.(ý-o. 1á /dtl.de zdoón
odbělatee pnměienou slevu z pevné s ožky, pokud bude vodovodní nebo
kanaizačn sysiéfr nefunkčni po dobu delši než 24 lrodin Je] stanovené
dvóusložková íorfrá vodného a sločného a odbéíale neodebeíé
vpiisušném zúčlovach obdobi dodavánou vodu nebo nev}pusti Žádne
odpadni Vody. ]e povinen zapáiil Provozovate l pev|ou sóžk! Vodného

(4) PíovozóVale je opíáVněn zépočisl připadný plepla(ek odběíaiee
na uhrazeni veškeíých sp ahých pohedávek na ]iny.h ódběíných m]stéch
léhož odbérale]e o iakló provedených zápočlech bude Píovozovaiel



,5 P.,,nnosl odoeldGle pó ó,,,é pnónl oode iplo

5mo_,Ý ,e ,oló a o.érltóŤ p| pšá- p,l,U, é <!lt\ Ýp p,o,pó h

"".r.,-n",,:. 
p,o,oro"aet

.p o]ny n vé,Joln,, ,\Fboler
Nedenllx,;vái ó póoý ó ory ďčló op,dr'n", ý,-,, lpel nd ,i"l
z néhož bylv zaslány čimž neir dolčena póýnnost odbératele šplniizávazky

", 
p,o"ozo,_re] e ooldvner ,eonolká ne /nénl V}, J.elno.| /"loho4"

.órt e ],ánhl l Lelo Jno-vý kt do, Pl,, 4,é d p,-ó<,oooovd"|"

;reoDoklddane 
^ 

, vod,eno " 5lo é,o pd,,nFho oobá|d|,ór
il a,po,l " zu,:o,a. n oodob, Píeopo!lada,o, vl,| ,oUn"ho ", o neho

d-,eneh; oóbelJleem /,,lo,d!la obooo r",o]
iíovozováiel na základé množstvi Ýody dodané odběíátei a ňnožstvi
ódDédnl n too oov-oó,n, po odoó,o,elP Ý p,óo,,d/, i n /U'oýó' n

oo;obl d n" /"tlád" Dd- " _-'ý o lo,Ť} vod,ó,o J,lo' e o

vll, odpovédno3l zá vády, reklánáce

lL oooelc-l |" oo|dvnáa _pat1,I ]U,, o,ovo/oýJlFl ola!" / odoovědno,'l

ládem provožóvalee plainé znóni Rekamačniho iádu je zv€ie]néno
, D,or'ožo!élelF á,p, d!po,,, /,e, o /dldl,i, Léť

_"n _ ooooat" 1Ťlo flohd,uF /" b,l B".dTá'n Ť l;d,-
próvozovale e seznámen. aže mu porozumělv pném íozsahu
,-, ]akon ollné vodý , U,pn. pálnyni o,"v- n pj,do" l|,'-
,"oarov, poi"oa,.r olnp lodý d ,o/\,h

(3)oíoán oihíany veiejného ždravimúže povoll nz čásově omezenou dobú

-'r "i,*, rcu.* s olé-/F p,oý n p'"op>v }qo ,,ol Ué ne/-
voo, D|n" . ,1|rio, .|,obóoq,,.,h U|o/9,tl,

zJ oodm nk. .e-Fouoeoqlo/é,o!óe,lt,olá!, Poo|, n j hood' neL

móhou o aldnoýen\ oo,hlne p,ovoz,e /9/"/,p polJré'1 d,od|dtdl,
,ó heon.lT , re.tťooor.tyr poor +dn looá'éný/h 1o'lle, á to

;.,,.,. *--ém. dob_ V td.ovPť oí,odoF ouoo do,,é,e .tJldl,é
léto). vooý posu/o!á, / , hod,ola1 ool enah
i^--"t <i:no.en"cn l roztrod,Ul o qdn- o - |á, / ,el"r"o zn|"vi
,a, V/ntnou-, , -!b\ nebo oŤr] p1 .loJJnl Ýooneho nóbo \ocnpho
;É,ó,JvnÝm ode-len ,,ý vodlFqo á >o'ného
ooaehl c]ivbou áDod, Ť-|l oobel"|e á óovo,ovd|" p,dvo 'é v"ovfá,
néso óvne _clován,(, cés,F! odog9,e P poý,F- uol9ln ."| dŤ"
ne,ira"ne ucro,"nlitr.a ,"l o"/ /D,1" neho óo, 

"ou 
oo'" ol,-ož"o!l

,_l;_ *d Z,il. d lo o.FŤ,e nebo

l5l Provózovale íékamaci přezkoumá a výsledek pisemně óžnámi

ÓÓběraleLi ve hůlě 30 dnú ode dne, kdy íeklafiac] obdlžé Je ina zákadě
óoíav d 'JllU'" ooJJ/-|é ," ,oU'2

óžnámenió Vys edku íeklaňace

vlll, Další práva a povinnostismluvnich stEn
l l, oooeléel lé zav./U,F bóz ?brjFrr-qo ooklód, ,p,oo/dq Ý,a! !é h 

'p]l an, oap one 
^ol 

>e o /íó e do/vÉoF
každou žměnu škútečnosli v téio smlouvé Uvedených íozhodných

péd..,e| ,élo ,Ťo_/. lJ oz,oone (, le: o,

m,šle a/nebo Uda€ Dro fakfuíac ýodněho é slocného
,2, Pló,o2oýále |e oo|á!,ó plov.dAl ,o,1loL -,t- n,,,hténl ododdn, !

úo mole ooor -l*-;,-" t..*" h úr'lvÁ odoe,ó,p|é,F o,o.ó/o?d|, po\,,, oo,t.,o,
oobeídF]l r'olíd,e o |"tošt pi,e lody po,oFlFn e l,rl tenl odoáon,

ý.d, ó óovlnnoslqh 'ŤuÝ-Lh 
hd ,/pJ,"l,,, , td dl,d"ho i;d-

,."lná /l,áTý h ,od,ol ,tdlJleuIŤ
,l, oooe étel é ooÝ, e, U/,ál ? 1-- /odoloo o .,", - dlzd,,'-ta.ií

.-..*,,"""t"ntrn voooJod"v ln|,ěnél79 v ro lod, \ ,é L n , t /-,
óó2dodvkJ nd r'n,- -^né|/" .e|ncn" ý-ý)ld'u

^ -," *; ."., a. olo v, ln, vooovod ooh-Dl Ýooolod, olo leÍFl'o
Ól,cb_ v,e-e rho p ,pojet J n - ,o/!od ,e,Ti bÝ|

;lm.mó s vomÝodnn Do" btr / r",o /d,o, voo, ,,/ l" ,odovod

;ovele,io_ Dďbb, oobA,álp le d-lé poýnPn ,dl ,F p' ý!oo,ilé-
ó.l m,,n rco Dd1l ,dnálzo(1,T ádén 9 ooolzo.Jl /dÝJl é !odnoil

,ň _ _kd2ále; ,n"'.r", oopoo' vooJ J tor'o td,dVJ í od,

uvédené, odběíale je dáLe póvinen v misté a rozséhu slánovenem

kanaizačnim ládem ionlíoloval imly znečšlěni vypoušlěných odpadnich

vod do kanaizace odběraie] kteíému le kánaizačnim iádem šlánovena
a/nebo ve snlouýě s]ednána polnnost piedkládal provozoválel píolokoly

Ini|U /n-,|,len, rypouqtpnvLn ododonl , "od ié

; ývsléd. Lh lákove to- ol, ptovtd,né 'or ooldJ,, o, o obou

do,_'"r, .".ového píolo.ol, odoF,dl-, \.p o/'dé i
odběíaté luto koniío u v sóUládu s Kánalizaónim iádem. le Provozovát€l

létovou to llol,."n ,pbo p,o.,éd,('ýla r"1 o,ob/
k.nlíoi! oou.,t,dlo 0oot,"d p,o pí,pddn- q.ono/--,

smiuvni porury dle čl x téio smouvy odběíale je V takóÝém piipadě

povinen uhíadjt provozovatéi nákady tákoýé konlroly

,4, /ooóió, té od-bíá " !od?, odpJonl , a odv;dán,"'
ýJ2ko,"_h,oo ;od P, d,,ed, íu oveJon| poo|. p d|nv, h o|ov, h p,-op,
oFt,J e pena /é1.1ll ! o||odoé vodonF,U d !!, -dlddÝ
provozovalei a V piipadé ňěiiciho zalizeni odbělaie]e ke z]išiováni

ňnóžslvi WpóUštěných odpadnich á ódváděných síážkových Vod odběratel
Doo.J^. ; !l,/o, 'é- í p,or'ole- J zlu)enla n ěliliro
hl ren ye ý|é l, .lv| oooq9l.t p,oleo. PloÝo_o,d,pl /" .pdlu
áv rozsahu a za oodminek slánovených dóhodou sfolúvnich sllén
r osJzen Lol,b. pío.odl D,or'ozoÝoleL J,ho

l oob":ole,, \lťé U vodoďé,U JPcpo1 'q dn, olFo€r
_," ^* . ,..-- m .a,- " o/,on, n9,ndné']hodn
že Vodoňěí ie pm PróVozovalee piisiupný bez úúsli odběrátele pokud

šés odbělárcLem nedohodne inak
odoe,dl- - Dov nen Mo.. oo,'"oÝ poilÝ(noul

ooieonou so. n-o t odoF,áló| ncbo a po/elenJ o(obd ré póvo bvt
, /yaén" ,ódor" , a nepo _i,,o,i

nln;h Póllm oholo,ve-o DlJvó oobq.lé npv}u,Lé ón,/e ooldA|

;roveden lechlo ulonU u poChybňoval
;Á, P,*ď..Jé pdJ/án, nétlddý / !o,/slo^li
,Uotnenm Don,odvtl / l",o s.lou,ry tle,e so- ,ónoýeiy ý iF"

oobdále e ooÝnén ,p o ovozoldlel rl2d' -e- t,
ve klelém jSoU uvedeny úhíai]y za dá ši Výkony á čnnost Píóvozovatele
vsouvisosj s touto smóúvou. ie k dispozici na webových slránkách
pí.vózóválele a v zákaznických centlech píovozovatele odbéráte] t]mlo
pohd,-ie /F br, l énltPn o,o/o/otáleó o',o ooopseŤ,"'ó (ao.s
seznamen a Že mu porozumělv pnem íozsalru

lx, zajišténí záváztú smlUvňích sllrn

,L Plo o|oao p,oolFnl ltp|e^oi, !n|,.n| "a'Ý l o''-ř oe ě)i'tsó
, sJdz., poo'ó ,plo 'r louýy ,e oor', ," sl luv, st oné -d!ál!,e uo6'I
opíáýněné sňuÝni slrané za k€ždy den p@deni ulok z prodleni ve výš

slanovené v souadu s palnýmjpíávnim piédpsy
l_ Plo or ooo o,od" Plovo/ov"tele . pnónl ptné/,Fl o 7dv./\, .i

\|ód,o/ol| védó po]n,oL ,dol-,I oob"l.|e, Uíol
zpíodIeni podh oilslavce 1 ýýš.. povinnosl zaplátl odbéralel smuvni
oolUl,v"J,,oo,oolol /-F o\l}y /d.á, ol oen olool"'
,l, oaoeraiet s- /a!éz-É láaan Plo,o/óÝdt"l ,ŤUý, oo,.,, vé \Ýr
5óoo tc z" !"ro/ zÉP"ý p'p"o eop -vnpnpho oobA- ýod/ ,Foo

neooravnéneho vvpoušlén odpadnrh vod
4, o.b_qJle >e o'ó!ozo!9lFl 'íl vnl potUlU ve ú'ii
5oo0 ., /á }ázdý p| pjo po,5é- por' nos| UvFoFat n v, V odr,4,
éto smLouvy, ]akož za každý piipád polušení své povinnosl] pódle čl Vl L

..cl l lelosmo_J, -éoo, ,ll oo'l \')lébŠn'o v)
5 sm "]nl oo,,ll pod " ohoto.|Jn,, <oU >plélné bé/ zo{ei F-o od! do,

sLranv ( e r.h 2áola(eni

DoiU,, odoó,d,P' oopoý dé ld ,toou, ité,o_ /oú\oo,

"*co-r,po sé Tpá/n poýn-ó(, tollo,odou ou notládÝ l|ó,é

vzniky Provozovaie i v souv6losli se z]išlo!ánim iéoprávnéného ódbéíu

vodynebo neopíavnětrého vypoušlěni odpádnich vod

x, Doba platíostia ukončeni smlo!Ýy

, ] ldlo smlouÝd ndbwd o olnos|i v o-, podp,., obPíá' n l, /nla 5, anéf

néurčitou,
9ou obp crUÝ 

',énY 
op,ov,ě-/ j,dno ha na pb"-nb

.i;uend"nhome. ,óná óoui -o po do, , Pn, v/poýed d',h"(.l-vnl

) 
^l_e 

-kot ze :l ,,., .\ r,en F op d]nend oo ,plo sn'oJÝY odiouoil v
,.o,JoU t,pld,ol,/ /ó \.l-ln,L-

/ý v pllpdop 7e qo-d no ndel,,
a_le sni ,nr q,"n, pohd> to,tU,z |éo ono./é anta oopol,n,ť
Vodovodni kaialzačni piipo]ky ód Vodovodu nebo kanálzéce nébó

odooenim rén ]edné z nch, ]e-j piedměIem smoUVy jen dodávka
ý.dv/odvaděn odoadnjch vod
,4, J_&le . noP ,od, " oov"oe odpdd, h ýod

,llJ,d- D,o oobA e Tbo ,vede,é ý č|én\, I iÁ|ó

smouw se lalo smoúva považuie za ukončenou uzavlenlm léto sňouw
se ruší Všeclrny mez smúVnim štranam diive lzavřene, smlouvy
o.iódáVce VódÝ a odváděniodpadnich Vod pro sté]né odbérné misto
,5, .mUn "l,J, 

." oonód ý /- p,o pl p"d 2ó ooDt|d|Pi '.'o sŤlouv
,,o.",*, .e pl po,ó lé nFro!,lóJ

,o.j.é,neho mbté /ón Lá tdlo rT o,ýo d-FŤ io/, o j? v d 
"' 

i p, poién,
néň.,lo h óíó*Ze Rovo/o, .eho p,dvé l - ó Váv'e
novo! šmlouvu o dódávce vody a odvádéni odpadnich vod k Iém!ž

(6) smluvii slrany sé {johod]y že pi ]akémko]iv ukončeni této smlouvy, ]e
odhé.álel oovLnen na sVé nákLadv provéSl konečny
.Jái 

".ooro,u 
a kontro u měiciho zaiizeni odběBtele je_li mnóžsivi

vypouštěiých odpadnich vod a ódvadénýclr síážkových vód ňěieno pókúd



bó/poJéo e pó ,.o én| |ó.o 5,,|oU!Ý ó-douoé Ujlno(, oodobnéf b@ o dodév é rcN J @vdoe ododo-,.- loo v/'o,,ll ,\ót lea,7Udóe Ť-U ťst, |e oooét.,e' povró nd <vF nátlod, ,, ó/nl
:,"ť:1::í"|_,:::,p, "a:"* "é 

nonló/ \odoró, d oaťl n oJ rólb,lnF._,6U P mGsv_rc.'Ý d od.;dón, odoáonl,, vod Dode l l u.oniel
vodovodni nebo ianaližáin Dnool[v
/7) V oióód.,P p|o!o/o/ó,Fl z" ;oou,ad, ?lo JT // pozb,de p.á!ouáv é. , olL-ó?l .n,l,vn,vz.án. ,p, ,z piéonPléT ó oooJÝ.d'ýoo,
::1"" 1"]*:: odóód,h !od p,órnólell D,o!á 9 po/n,o<l / l-,oĎTo!Wné.!.á'_\o rcdorcd, d.él,al /.,ó a oobó,ále ; h| |o p-.hod-;

F'o JŤ o 4 ý,sloťe ,oul|"s,
xl, oslárnl a 2ávéle.ná ujednánl

ll ":":"", l^,__::,, " .lí.ňF,d Jd,ésU p,ó
::^"_"_1"_ Ť*-" ý z"hJv -F|o cn,o,,Ý "oo "" po, "on| "o.;,|:,:::]:_,:-.!. - dlťo .aW LánoU, /,o-, oobp,dle,r}v Uiel olovo/oJá\ d "óoow, lld-lJ,n, do'u,ó!"nlř p "nnoJ , ďó po,|ltd r ! ŤUvéd I odběé|Fl .Ý'- lo \e od'ové {htn(Ý ,o_nd,l 9 oo,,.o!ď np,ý Éo,.i i dGkódť!\ 1 ddloÝ,},h /p.d\Psei,oJli do|U,ovó,ó o|e,Flo sTo 

^ o,o,xed,i ! n ptovo/ovdló-oórovrr ' s|,Ž.b d.o oopoi_ P.ó /dJi, oo ,'ah\ ,U.oU nebo \dodqlou /dáé |en dopol- ón. záqtd, ;,o povd/o,o,, /a dol , én-
::i_._,_,il : ", o;qql Dooo, " o,o.,,.,,. oo,.,u e za oo,,--o,, uF, pji-';oon -e,éoo I od,-.dt n-,}zÝPd "vUozn|,-o|oLál", že 9 /á,l.,,ieno, - on_r"-. o_"oo,JÝ\ednou' Ť".ové /9)|- ! .ó,o, po\óo, dpň Uozn|

^uy 
U lá'', 4 Fd@ď(rH zá, |., oo" "án" . !Ý,zla p.óvo/o!élFle.é Dov-l,ii h

oo!'ánp dó ,íó} d 9o/ P áoró /éoo.t/"JiJoošdllel
:^":::^,_:: |,:**. :. ,zea, cé, t.,ép,b,.} ,l pá -d.,) plo o,nl oópovil o Iooe. dpledol- .o,"Ť,o,téd,e,dlov,
|c .pnpn. láLé /á,lt\ Éto "oo,ULll-nepoJov,,! .,| zóo F"", 

", 
o;"-leo! Ť ébo oponen_| n oo, -

o0rucova. aO|ésý d Uhé 9miuvn, rr:né|

á! zJd-"n o.|ed_,eonez,l -"bo ,". o,/ . ,/tLJ, oonJ d ,q.,o."n,
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