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Zastoupení: Michal Šmarda, starosta města

/.

III. Odběrné místo

Četnost vyvážení: vývoz jedenkrát za dva kalendářní roky

Množství odpadních vod: 4 m3

Místo příjmu odpadních vod: stanovuje zhotovitel

GenSin) 2011 03

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je: - příjem a čištění dovezených odpadních vod na ČOV

IV. Specifikace služeb
Druh odpadní vody: odpadní voda koncentrace 1600-7000 mg/1 BSK5, CHSK nad 10000 mg/1

Vyvážený obsah nesmí obsahovat látky ve smyslu § 39 přílohy 1 zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) a musí být v souladu s kanalizačním řádem platným pro příslušnou kanalizaci a 
ČOV, která odpadní vodu přijímá.

Zhotovitel má právo provádět kontrolu dovážené odpadní vody laboratorními testy. V případě zjištění, že dovezená 
odpadní voda obsahuje závadné látky, jev rozporu s hodnotami kanalizačního řádu nebo není druhem odpadní vody 
výše vymezeném , může zhotovitel kromě nákladů na laboratorní vzorky účtovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 
za každý druh takové látky.

Předmětem této smlouvy není zajištění dovozu odpadní vody na ČOV. Dovoz odpadní vody nahrazuje neexistující 
kanalizaci. Dovoz lze uskutečňovat pouze prostřednictvím dopravců, kteří mají uzavřenu smlouvu na přepravu 
předmětu smlouvy se zhotovitelem.

Objednavatel je povinen před předáním odpadní vody přepravci se prokázat uzavřenou smlouvou se zhotovitelem a 
do evidenčního listu pro přepravu odpadních vod doplnit údaje, které jsou uvedeny v části smlouvy „Druh odpadní 
vody,, a dále do poznámky na evidenčním listu pro přepravu odpadní vody doplnit číslo smlouvy. Bez těchto údajů 
nebude zhotovitelem umožněno přepravci realizovat předání odpadní vody na ČOV.

Popis objektu: 
budova SDH

Zhotovitel:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 
divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 
Zastoupená ing. Karlem Fuchsem, ředitelem divize 
Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1806751/0100
IČO: 49455842 DIČ: CZ49455842
Tel: 566 651 111, email:divize@vaszr.cz 
http://www. vodarenska.cz
Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

VODARCNSKA
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

uzavřená na základě občanského zákoníku

Číslo účtu:.....................................
IČO: 00294900 DIČ: CZ00294900
Tel: 566 650 200, 724 775 895
Email: radek.fila@meu.nmnm.cz

Evidenční číslo:
900089765

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo objednavatele: 
Číslo odběrného místa:
90010-3977
Adresa odběrného místa:
Nové Město na Moravě, Slavkovice 8, k. ú. Slavkovice č. pare. 241

I. Smluvní strany
Objednavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

NMNMSML20210383

mailto:divize@vaszr.cz
vodarenska.cz
mailto:radek.fila@meu.nmnm.cz


VI. Závěrečná ustanovení

Ve Žďáře nad Sázavou dne 01.10.2021

OBJEDNÁVÁTE

Gen Smi 2011.03

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2021.
Zhotovitel a objednavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této 
smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná 
jen písemnou formou.
Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se 
sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
projevu vůle.
Důvodem pro okamžité vypovězení smlouvy ze strany zhotovitele je zjištění, že objednavatel předal k čištění 
odpadní vody, které obsahují látky ve smyslu § 39 přílohy 1 zákona č. 254/2001 Sb., nebo nejsou v souladu s 
kanalizačním řádem dané kanalizace, nebo překračují limitní hodnoty povolené v příloze této smlouvy.

Vyúčtování příjmu a čištění dovezené odpadní vody zhotovitel provede prostřednictvím faktury. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění nastane dnem vystavení faktury (daňového dokladu).
Nezaplatí -li objednavatel ve lhůtě splatnosti vyúčtování příjmu a čištění dovezené odpadní vody a neučiní-li tak 
ani v přiměřené náhradní lhůtě, kterou mu zhotovitel v písemné výzvě stanovil, nebude ze strany zhotovitele 
umožněno další plnění z této smlouvy, tj. příjem odpadních vod na ČOV.

Vztahy mezi zhotovitelem a objednavatelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí občanským 
zákoníkem.
Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Přílohou této smlouvy je podklad pro zpracování smlouvy na příjem odpadních vod na ČOV.
Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi smluvními stranami týkající 
se příjmu odpadních vod na ČOV.

V případě, že objednavatel ne vy veze na ČOV ve stanoveném období sjednané množství odpadní vody dle čl. IV. 
této smlouvy, obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může objednavateli účtovat smluvní pokutu ve výši 
součinu rozdílu mezi sjednaným množstvím a skutečně vyvezeným množstvím odpadní vody a jednotkové ceny dle 
ceníku prací zhotovitele, platnému k poslednímu dni stanoveného období.
V případě, že objednavatel nevyveze ve stanoveném období žádnou odpadní vodu, obě smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel může objednavateli účtovat smluvní pokutu ve výši součinu sjednaného množství odpadní vody a 
jednotkové ceny dle ceníku prací zhotovitele, platnému k poslednímu dni stanoveného období. Současně bude ze 
strany zhotovitele přistoupeno k podání podnětu na přešetření způsobu nakládání s odpadní vodou k příslušnému 
stavebnímu úřadu a odboru ŽP.
Neplnění dovozu sjednaného množství odpadní vody bude považováno za podstatné porušení předmětu smlouvy 
s možností zhotovitele odstoupení od této smlouvy.

V. Cenové, fakturační, platební podmínky
Cena za čištění dovezené odpadní vody závisí na kvalitě dovážených odpadních vod a řídí se ceníkem služeb prací 
zhotovitele, platných pro dané fakturační období. Její výše je dána součinem dovezeného množství odpadní vody a 
jednotkové ceníkové ceny v Kč/m3.

ZHOTOVITEL



Jméno a příjmení/obchodní název:* Město Nové Město na Moravě IČO: 00294900

Obec: Nové Město na Moravě, PSČ: 592 31, ulice: Vratislavovo náměstí, č.p./č.or.: 103

2. Adresa odběrného místa, typ nemovitosti a způsob akumulace odpadních vod:

Obec: Nové Město na Moravě, PSČ: 592 31, ulice: Slavkovice, č.p./č.or.: 8

Typ nemovitosti: občanská vybavenost, Předmět podnikání: budova SDH

 jiný.3

spotřeba vody 3 m3/rok (vyplňte v případě alternativy |Xj ANO)

5. Četnost vyvážení (v kalendářním roce)

Pí 1x/rok [X] 1x/2 roky [ j jednorázově| '] vícekrát/rok (min. 2x)

4.

/Išo Kč/m3

6. Druh odpadní vody
Qj OV 1 - jímka pravidelně vyvážená (min. 2x/rok)
[Xj OV 3 - jímka nepravidelně vyvážená, septik, malá domovní ČOV
J OV 4 - nespecifikovaná (jiná odpadní voda - průmyslová, skládky, chemické provozy)

7. Sjednané množství a cena (vyplňuje VAS) 
Sjednané množství odpadních, vod 
Výpočet:

divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázav
5ř: 566 651 145, 147 B: fakturace@vaszr.cz, www.vodarenska.cz

Kon t akt S 723 190 997, e-mail: radek.fila@meu.nmnm.cz_____
*Nutno doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem.

podpis objednavatele

E093__Podklad pro uzavřeni smlouvy na likvidaci OV dovezených na ČOV - právnická osoba

ve
nakládání s odpadními vodami orgánům státní správy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne:
Vypracoval:

Tel : 

m3

 m3[ ] jímka m3 f>\l septik 4,5 m 
nepropustná*__________ má přepad

‘Nutno doložit kolaudačním rozhodnutím nebo dokladem o nepropustnosti jímky.

Podklad č. uzavření smlouvy
na likvidaci odpadních vod dovezených na COV

1. Objednavatel

3. Počet zaměstnanců/počet pracovních dnů v roce

4. Vodné dle vodoměru JEBÁNO O NE Stočné hrazené VAS ^ANO M NE

: '...

® AtAÁ .5POl.t:i>OSI t;

Cena za 1m3 čištěných odpadních vod v době podpisu smlouvy

Na ČOV:  Přepravce: dle seznamu VAS
VAS s/ vyhrazuje právo během platností smlouvy změnit místo předávání odpadních vod na jinou ČOV VAS, 
divize Žďár nad Sázavou.

8. Smluvní pokuta: l^jANO [ J NE
Ujednání o smluvní pokutě se do smlouvy zapracovává jako podpůrný prostředek na dodržování smluvní kázně 
(dodržení sjednaného množství a četnosti likvidace). Objednavatel kromě ustanovení o možnosti uplatnění 
smluvní pokuty bere na vědomi, že VAS může ph nedodržení smluvních ujednání, popř. ph zjištění nesprávností 

výše uvedeném podkladu, od smlouvy jednostranně odstoupit, včetně podánípodnětu k šetření ve věci

mailto:fakturace@vaszr.cz
http://www.vodarenska.cz
mailto:radek.fila@meu.nmnm.cz


1. 5.

2.
6.

3.

7.

4.

Přepravci VAS, divize Žďár nad Sázavou:

E093_Podklad pro uzavření smlouvy na likvidaci OV dovezených na ČOV - právnické osoba

□□□□□

divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 59
566 651 145, 147 fi: fakturace@vaszr.cz, v

AGROPODNIK, a. s. Velké Meziříčí
Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 46982761
tel. , mobil: 

Trojan Michal
Baliny 11, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 76375781
tel.: , mobil: 
kontaktní osoba: 

Níhovská spol. s r. o.
Nihov č.p. 69, 594 55 Dolní Loučky
IČO: 25326252
mobil: 

Město Svratka
Palackého 30, 592 02 Svratka
IČO: 00295531
tel.: 

ČOV Zdar nad Sázavou
ČOV Velké Meziříčí
ČOV Velká Bíteš
ČOV Nové Město na Moravě
ČOV Bystřice nad Pernštejnem

Josef Ochrana
Horní Bory 139, 594 61 Bory
IČO: 44137273
telefon: 
kontaktní osoba:  
e-mail: 

Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě
Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 00144924

Mobil: 

Pouze pro Kolpingovo dílo ČR
Karel Krušina
Sejřek 12, 592 62 Nedvědice
IČO: 723 62 359
mobil: 

Seznam smluvních přepravců odpadních vod na ČOV 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou

Gíď&r nad--,& 
ídareneká'
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