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. , SMLOUVA 0 DODAyQE VODY C. 83026508I1, Mď/Z/É/f/Z/Z/
( &'!an 143/4441 p/v ,W/ wme411 Mg? „vm1524, ;WM ťqw fszf ,)

uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech & kanallzacích pro veřejnou potřebu (dále jen „zákon o vodovodech a kanauzacích“
nebo jen „zákon“), (dálejen „Smlouva') mezi níže uvedenými smluvními stranami:

' Město Příbram, Tyršova 108. Příbram |, 261 01 Příbram, IČ: 00243132, vlastník vodovodu

dále společně jen Vlastník, za něhož jedná PROVOZOVATEL oprávněný na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem v souladu s ust. & 8, odst. 2 zákona o vodovodech a
kanalizacích, k uzavření této Smlouvy dle 5 8. odst. 6 téhož zákona a k výkonu všech práv a povinnost! vjastnn<a ve vztahu k odběrateli:

PROVOZOVATEL: ODBERATEL:
1. SčV, a.s. Mesto Příbram

se sídlem: Ke Kahlu 971. Praha 10, 100 00 Praha Adresa: Ulice: Yyršova Č. p„ 108

Částobce' Příbram | Č. 0.:
IČ: 41549793 Plátce DPH _ DIC: cu1549793 Obec: ťříbram PSČ: 261 01
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: Svťátí CESKÉ republika

u Městského soudu v Praze, oddll B, vložka 10383 IC: 00243132 Plátce DPH - DIČ: 0200243132
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:

zastoupený (jméno): Dagmar Vopičková
funkce: referent zákaznického centra

(dále jen „Provozovatel “)

Kontaktní údaje platné ke dni podpisu smlouvy:
Tel.: 840111322 Mobil: 601 215 275

Email: lnfo©1scv.cz Web: www.1scv.cz

Číslo účtu Provozovatele:

1D datové schránky: mw291ve _
Adresa pro doručování: Novohospodská 93, Příbram |x, 261 01 Příbram 1 (dá'e 19" "Odbě'a'e' )

Kontaktní údaje a adresa odběratele pro doručování:
Město Příbram

Ulice: Tyršova Č. p.: 108 Č. 0.:
Část obce: Příbram I Obec: Příbram Stát: Česká republika
Dodací pošta: 261 01 Příbram 1

Tel.: 318 402 211 Mobil. 778 736 380 (Dagmar Vlčková)

E-mail: dagmar.v|ckova©p|1bram.eu ID datové schránky: Zebbrqu

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označuváni jaku „Smluvní strany“, samostatně pak každý jen jako .Srnluvní stranať

Informace o tom, jak Provozovatel zpracovává osobní údaje fyzických osob podílejících se na plnění Smlouvy (tj. odběratele, zástupců odběratele aj) se nachází
vdokumentu „Zásady zpracování osobních údajů zákazníkú“, který je umístěn na webových stránkách Provozovatele [www.1scv.cz/o-spolecnosti] a zákaznickém centru
Provozovatele (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů").

odběratel se zavazuje informovat všechny své zástupce a jiné íyzické osoby (dále jen „Subjekty údajů"), jejichž osobní údaje předává Provozovateli, o zpracovávání jejich
osobních údajů Pruvoznvatelem, a tu v rozsahu vyžadovaném čl. 13 (příp. čl. 14) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 6. 2018/679 odběratel se zavazuje
Subjekty údajů informovat zejména o tom, Že jejich osobní údaje předává Provozovateli a seznámit je se .Zásadami zpracování osobních údajů zákazniků'*, včetně účelu
předání a rozsahu předávaných osobních údajů.

Osobní údaje odběratele a jeho kontaktních 0501: může Pravnzovatel rovněž využívat pro zasílání novinek a marketingových sdělení (dále jen „zpráv“), jak je
popsáno v „Zásadách zpracování osobních údajů zákazníkď'. Odběratel se může ze zasílání těchto zpráv kdykoliv odhlásit prostřednictvím [www.1scv.cz/o-
spolecnostil nebo pomocí odkazu umlstěném v každé takové zprávě.

Smluvní strany se dohodly, že komunikace související s touto Smlouvou bude adresována kontaktní osobě uvedené v této Smlouvě, & to včetně poskytnutí přístupových
údajů Odběratele k zákaznickému účtu provozovanému na webových stránkách Provozovatele a zpřístupnění dalších osobních údajů Odbératele souvisejících se správou
jeho zákaznického úč1u, Pokud Odběratel zpřístupní své přístupové údaje třetí osobě, činí tak na vlastní odpovědnost, včetne případných dopadů na ochranu svých osobních
údajů.

|. Předmět smlouvy, Dodávka vody a odvádění odpadních vod, Odběrné místo evidenční číslo: 802222761

(1) Předmětem této smlouvy je úprava vztahů. práv a povinností Smluvních stran pň:

dodávce vody z vodovodu

Účel dodávky vody a odvádění odpadních vod. Rekreace,spnrt,kultura - Sportovni objekt

Vlastník pňpojené stavby/pozemku:
odběratel

Vlastník přípojky: Není—Ií uvedeno jinak, má se za to, že vlastníkem přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodnvod nebo kanalizaci.

Vlastník připojeného pozemku nebo stavby (vodovodní přípojka)

(2) Smluvní strany se dohodly, že místem stavby nebo pozemku připojeným přípojkou na vodovod & kanalizaci (dále jen „Odběrné místo“) je“

Adresa Odběrného místa' Evidenční číslo 0M: 802222761
Lezec, Příbram. k. ú. Lazen, č. parc. 4413

(3) Smluvní strany se dohodly. že množství dodané vody bude zjišťována:

vodoměrem Umístění vodoměru: šachta

32315953
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(4) Smluvní strany se dohodly, že množství odváděných odpadních vod, příp. i odváděných srážkových vod, bude stanoveno takto: \
a) množství odváděných udpadních vod bude stanoveno.
není předmětem tém smlouvy

b) množství srážkových vod bude stanovena:

není předmětem této smlouvy

Jiný způsob odvádění srážkových vod:

Klasmkaoe ploch podle 5 20 odst. 6 zákona Zpoplatněné Osvobozené od platby za srážkové vody

Druh plochy: Odmkový součinitel Plocha (m7) Redukovaná plocha (m2) Plocha (m1) Redukovaná plocha (W)

A
těžce propustné
zpevněné ploqhy

propustné
H zpevněné plochy 0'40

plochy kryté vegetacíC
zatravněné plochy

0'05

= součet Redukovaných ploch (= Plocha krát odtokový součinitel) v m2 krát Dlouhodobý srážkový normál v m/rok.
V případě, že dnjde ke změně podmínek stanovených zákonem pro osvobození ploch od platby za srážkové vody ie Odběralel povinen do 15 dnů předat Provozovaten
podklady pro příslušnou změnu Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel je oprávněn údaj o hodnot? diouhodobého srážkového normálu použitý pro výpočet množství srážkových vod odváděných
do kanalizace, pravidelně aktualizovat na základě údajů poskytnutých Ceským hydrometeorologickým ústavem nebo jakoukoliv jinou organizací jej nahrazující tak, aby
údaje obsažené v této tabulce byly v souladu s platnými právními předpisy. Změna údaje o hodnotě dlouhodobého srážkového normálu uvedeného v čl. |. odst. 4 písm b)
této Smlouvy není považována za změnu této Smlouvy. Platné hodnoty dlouhodobých srážkových normálů jsou uveřejněny prostřednictvím vlastních webových stránek
Provozovatele, nebo jiným v místě obvyklým způsobem, a jsou k dispozici na pracovištích Provozovatele (zákaznická centra).

(5) Smluvní strany se dohodly, že limit mnužslví dodávané vody & limit množství a přípustné limity ukazatelů znečiš1ění odváděných odpadních vod budou:

Limit množství dodávané vodyje dán profilem přípojky a kapacnou vodoměru. Roční maximum: 144 m5 za rok.

Množství určující kapacitu vodoměru: 4 m: za hodinu.

Limit množství vypouštěné odpadní vody je dán profilem přípojky.

Přípustné límity ukazatelů znečištění vypouštěné odpadní vody jsou stanoveny v příslušném Kanalizačním řádu, nenf-li v této Smlouvě stanoveno jinak Kanalizační řád je
uveřejněn na webových stránkách Provozovatele nebo jiným v místě obvyklým způsobem aje k dispozici na pracovištích Pruvoznvatele (zákaznická centra).

(6) Počet trvale připojených osob pro dodávku pitné vody Činí 0 os. [dlevýádřsnDdběraie/e)

(7) Tlakové poměry v místě napojení vodovodní přípojky: Minimální tlak: 0.15 MPa. Maximální tlak: 0.6 MPa.

(8) Ukazatele jakosti dodávané pitné vody jsou: Minimální hodnota vápníku: 30 mg/l Maxlmální hodnota vápníku: 40 mg/l. Minimální hodnota hořčíku: 10 mg/l. Maximální
hodnota hořčíku: 20 mg/L Maximální hodnota dusičnanů: 50 mg“ Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti dodávané pitné vody jsou k dispozici na webových stránkách
Provozovatele.

||. Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že vodné a stočné hradí odběratel Provozovateli formou prawdelných zálohových plateb dle rozpisu záloh :; na základě konečného vyúčtování
vodného a stočného a/nebo formou prawdelných plateb dle skutečné spotřeby na základě vystavené faktury, následovně“

Sjednaná výše zálohových plateb do prvního vyúčtování: 0 Kč Četnost záloh“ čtvrtletně

Splatnost zálohových platebje stanovena v rozpisu záloh.

Způsob platby zálohových plateb vodného a stočného: Bezhotovostně

Četnost odeůtů a konečného vyúčtování: rok

Splatnost faktury vodného a stočnéhole 17 dní od data vystavení faktury.
Provozovatel odešle fakturu odběrateli neprodleně. nejpozdějl však do tří pracovních dnů od vystavení.

Způsob platby faktur vodného a stočného: Bezhotovostně

Smluvní strany sjednávají vystavování a doručování daňových dokladů (faktur) v el. podobě na adresu. Zebbrqu

Přeplatek konečného vyúčtování vodného a stočného bude vrácen na účet odběratele 15. 27-521 68930910500.

Přeplatek Konečného vyúčtování vodného a stočného za předcházející zúčtovací období bude pro platební styk přes SIPO v max. výši 1. zálohové platby použit na úhradu
záloh vodného a stočného v dalším Zúčmvacím období.
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III.Podmínkydodávkyvodyzvodovoduaodváděníodpadních vod stanovené Provozovatelem. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě. je
kanalizací odběratel povinen zajistit. aby tato šachta byla Provozovateli přístupná

(" PWWÍF' * “““"feszí “"dmmškdžaůoťá'ššh “?e“ 11mm ÉÉEŠŠZĚÉÉČŽ'" ŠimáíhZ'ŠŠS'Ž“pPŽmTéŽŽeYŽĚÍ"ŠŠÉMTÍZÉZÉT' „SŽprávními ře is a touto mouvou o ve mtei ve sje naném
Odběrnémp mígtěyz vodovodu pitnou vodu v jakosti předepsané platnými neoprávněnému vniknutí; tím není dotčena POVÍHNOSÍ jejího ZPřÍSÍUPŘDVÉHÍ
právními předpisy a odváděl kanalizací odpadní vody vzniklé nakládáním PTOVOZOVSÍÉH- POkUq příppjka netgo tilřHÍYOÚUVOÚ nevthvgje POŽHdaVkÚITI
stakto dodanou vodou. srážkové vody a odpadní vody získané z jiných PFO mOHÍÉZ Vůdomemx le Odberate povmen na vyzvam PTOVUZOVEÍEĚ
zdrojů. provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy. .Je—li množství vypouštěných
(2)

Odtáěrřtelk setzavazujehpltatit1 PrgwřovateliKvodrěé
a stočné v souladu

33213 ajeodgráoíigžřlgtelsrášggxřgn V331bglžiřšniogšřlgg Éířggggaza po mne sanovenýc ouo mouvou. vo nému a stočnému je v
Provozovatel oprávněn připočítat DPH v souladu 5 piatnými práVními a správnost měřicího zařízení & odběratel je povinen umožnit Provozovateli

předpisy. přistup k tomuto méřicímu zařízení, Přístup k vodoměru nebo měřicímu

(3) Nedohodnou-Ii se Smluvní strany jinak, jsou povinny si poskytovat zařizení 'Odběratele ie odběratel
pogirlen umžožnit

P'OVOZOVSÍGIÍ
vzájemná plnění za podmínek stanovených touto Smlouvou ode dne její vnezbytnem rozsahu a tak, aby byly dO rzeny PO adavky bEZPGČHOSÍi
účinnosti. a ochrany zdraví při práci stanovené obecně závaznými právními předpisy.

(5) Smluvní strany se dohodly, že v důvodných případech je Odběralel
IV. Prohtášenísmluvních stran povinen umožnit Provozovateli na základě jeho výzvy v nezbytném rozsahu
„ . . ., , , přístup k vodovodní & kanalizační přípojce nebo k vnitřnímu vodovodu

(1)
Prgozovateltřpgmlasuje, žhe

'e
prošozgxžteler v'odovodg ,a kagallzadql & vnitřní kanalizaci. zejména za účelem kontroly užívání vnitřního vodovodu

pro ve .jnou po 9 u a vosa 9" opr vn ? ROVOZŘVS'T' “! [M.] „u avnitřní kanalizace a plnění podmínek stanovených touto Smlouvou nebo
akanahzacl ve smyslu přlslušnych ustanoven: platnych pravnich predpisu. obecně závaznými právními předpisyProvozovatel dále prohlašuje, 2,8. je oqravpen uzavr|1_ tuto Smlouvy (6) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo
na základě smlouvy o provozovanl uzavrene s vlastmkem vodovodu . v .
k |' '

ro veře'nou otřebu dle 5 8 odst 2 zákona o v d v d h
odvaděnl odpadnlch “Od"

a anagzacn p ] . p '
.

o o ? ec
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,a kanallzacích a že je ve vztahu k Odběratell osobou odpovednou . . „, , . . , „ „ . .

d dá k od odo od a od áděn' od dní h v d k n I'z . D |.. b) nevyhovuJe-Il zanzenl Odberatele technlckym pozadavkum tak, ze jakost
_za 0 V y V y Z\,' _V u .v ' ga ,c 0 „3.3' acn. _asn nebo tlak vody ve vodnvodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob
Informace () vlaslnlkow vodovodu a kanallzacl pro verejnou potrebu,

azpúsobitškodu na majetku

termlnecšh Řmmdelwci páečuiljrvodgmfrtu Ia
]akOSÍI

mile V9?. ]ShOU uvegzgz c) neumožní-li Odběralel Provozovateli po jeho opakované písemné výzvě
na we DWG sran a ovo o aee a vza azmc yc cen

přístup k přípojce, vodoměru nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo
Provozovatele.

k n „l
(ŽJSmNVNÍSVBHY pmhlašuikže veškeré údaje uvedené vtéto Smlouvěisou mahal ÍicŽi'rn neo rávnéné ři o'eni vodo ední ři "k nebo kanalizační
pravdivé a správné. Odběratel dále prohlašuje, že splňuje všechny podminky přlpšjiš/

'5 9 o p " p ' V p pol y

stanovgne _zakonem () vudovadech a kanahzaqch pro pnpolenl na vodovod e) neodstranI-li Odběratel závady na vodovodní přípojoe nebo kanalizační
a kanalizam.

přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné
Provozovatelem.

\LZpúsob zjišťovánímnožstvídudané vodya odváděných odpadních f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného
vod vypouštění odpadních vod, nebo

_ „ , g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu
(1) Sm'UVP' Strany se dOhOÚWv ZE !""UŽSWÍ “?dané “>de [“"DŽSW' úhrady vodného nebo stočného či jejich záloh po dobu delši než 30 dnů.
vypouštěnych odpaénfch vad & OdVádŠWChffáŽkoWÉh VM bude Zl'Šťm'ánO, (7) Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu, s výjimkou případů, kdy
Provoz'ovatelem ZPUĚOPČĚ" stanoveným V clanku |.,tgto'Smlquy. Množstw přede dnem nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích
d?“"Š vody- vypoustenych ?dpadn'F'Í vod a qdvadenych skazkovych vod se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru Provozovatel. Další podmínky
Zl'ŠtěnÉ ngspbem gtanovenym V clanku ,' 'teto S'mulouvy le podkladem měření a způsobu zjišťování dodávané vody a odváděných odpadních vod
PFOVVUCÉOVZH', dodavky! ,VDdY a vyuctovanl odvedení odpadních vod jsou upraveny zákonem o vodovodech a kanalizacích a prováděcími
(fakturacl vodneho a stocneho). předpisy k tomuto zákonu.
(_2) NenJ-Il mnozstyl vypc'pu'stenych odpadních vod měřeno, přegpokládá se„ (8) Pokud je Zřízen na vodovodní přípojce požární obtok, lze ho využívat
ze odberatel, ktery odeblra vodu zyodovodu. vypouští do kanalizace tfakove výhradně pro přímé hašení požáru nebo při pužárních revizích, a to výlučně
množství vody, kte'ré PMP Džem! na vodoměru nebo podle_ WPDĚÍ" osobou k tomu oprávněnou. Pokud dojde k tomuto využití a v souvislosti
VSOU'adL! 5 platnymtpravmml predplsy Z vodovodu odebral: 5 Př'pOČĚe'É'm stím k porušení plumby. je odběratel povinen tuto skutečnost neprodleně
odvegenych S'áŽKOVYCh qu a množství odvedené \'qu Z'Ěkané Z 1|nycr3 oznámit písemné Provozovateli. Bylo-li poškození plomby na požárním
Zd'ÝIL'- Z ploch OSVObDZĚWCh vze zákona ?“ qovmnosu Plat" za quáděm obtoku způsobeno nedostatečnou ochranou odběratelem nebo přímým
SfáZkOWCh VOd Odběfa'e' hmd' Pouze mmm“ Odváděnvlžh QdPadn'GhýDd, zásahem Odběratele, hradí újmu a náklady s timto spojené Odbératel.
zjištěné dle věty prvni bez srážkových vod. Takto Zjlštene mnozsm

VYPOUŠÍěnÝCh odpadních Wm 19 podkladem pro vyúčtování stočného VI.Způsob stanovenívodnéhoastočného.fakturace
(fakturaci stočného).

(3) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez (1) Cena vodného a stočného je stanovována podle cenových předpisů
vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m: na příslušné cenové období, kterým je zpravidla období 12 měsíců, a forma

zaLok. |zjistí sed
množství

odgadrxg
a

srážkošlých vadd| Ídvšděrllýc:
vodného a stočného

jefostanovovšnahrozhodqutímhvlastnika
vodovodu

do anaizace u ' měřením. ne o omým výpo em po e ec nic ýc akanalizace. Cena a rma vo né o & sečné (: jsou uveřejněny
údajů předložených odběratelem & ověřených Provozovatelem, pokud prostřednictvím obecních úřadů, regionálním informačních médií, pracovišť
se předem Provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. Nebude-Ii množství Provozovatele (zákaznická centra). vlastních webových stránek
spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace měřeno vodomšrem Provozovatele nebo jiným v místě obvyklým způsobem._ ' _ ,

Ozlzžratelřž> umlstěnýín
na

samostattnřJ odbočázea jz O(Šběratel poytnjer) (32)
Změna cen a iormy

vgdného
a stočného

geníf povazovgnghza zmřny lítopro zat rovozovatei množství spoře ované o an vo y nevypous ene mlauvy. Pokud dojde e změně ceny ne o army vo ne o 3 Scene 0
do kanalizace jiným vhodným způsobem tak, aby bylo možné provést v průběhu zúčtovacího období, rozdělí Provozovatel spotřebu vody v poměru
odborný výpočet. doby platnosti původní a nové výše ceny nebo formy vodného a stočného.

(4) odběratel je povinen umožnit Provozovateli přístup kvodoměru. zejména (3) Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu.
za účeiem proyeQení odečfu z_vodom<:eru & kontroly„ údlžhy nebo \(ýmšny Jednoslqžková forma vodného a stočného je součinem ceny a množgwi
vodomeru. chranlt vodomer pred poskozenlrvn. ztrgtouv nebq odmzenjm. odebrane neho vypouštěné odpadní vody a srážkovych vod stanovenym
včetně zařízení pro dálkový odečet a daISIho pnslusenstw vodomeru, vsouladu s touto Smlouvou. Dvousložková forma vodného a stočného
montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru podle obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů
obecně závazných právních předpisů (zejm.

předdšásahgm jirgé osolšy,
amnužství odebrané nebo

vypotllšěěné tladtpgdní vody a_ srádžkových
vod,

působením mechanické síly, ohněm, mrazem apo ., a ez z ylečné o a pevnou složku stanovenou vsoua u spanymi právmml pře pl5y.
odkladu prokazatelně oznámit Provozovateli jejich poškození či závady Slanoví-Ii tak platné právní předpisy, je Provozovatel v případě dvousložkové

vměření. Eyla-li nefunkčnost vodoměru nebo poškození vodoměru. formy vodného a stočného povinen poskytnout na základě žádosti
poškození či ztráta zařízení pro dálkový odečet či dalšího příslušenství odběratele přiměřenou slevu z pevné složky, pokud bude vodovodní nebo
vodoměru nebo montážní plomby a

plomgy Frgkazajígí
úřední

ovŠření ganalilzařfí Žystfém nefunlěčníhpo
dobu

delšíhnež
24

gzgiěn. ilel-li starěošenavodoměru podle obecně závazných pr vnc pe pisů způso ena vousož ov orma vo né o a stočné u, a rae neo e ere
nedostatečnou ochranou Odběralelem nebo přímým zásahem odběratele, vpřislušném zúčtovacím období dodávanou vodu nebo nevypuslí žádné
hradí újmu a náklady s tímto spojené Odběrmel. Jakýkoliv zásah odpadní vody, je povinen zaplatit Provozovateli pevnou složku vodného
do vodoměru, zařízení pro dálkový odečet_či dalšího příslušenství vasioměru astočného.

„
nebo montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodpmeru Pelz (4) Provozovatel je oprávněn započíst případrjý' přeplatek VOdbe'ratele
souhlasu Provozovatele je nepřípqstný. Provozovatel má_ pravo Izajvlsm ng ulJrazení veškerých splatných pohledávek na jmych odběmych mistech

jednotlivé části vodoměru nebo Jeho přislušenství proti neopravnené tehoz odběratele. o takto provedených zápočtech bude Provozovatel
manipulaci. odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru Odběratele informovat.



_

(5) Povinnost odběratele zaplatil Provozovateli peněžité plnění podle této (4) Vodoměr ke zjišťování množství odebírané vody a měřicí zařízení
Smlouvy je splněna okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch Odbératele ke zjišťování množství vypouštěných odpadních a odváděných
bankovního účtu Prcvozovatele uvedeného na faktuře nebo rozpisu záloh, srážkových vod podléhá úřednímu ověření podle platných právních předpisů,
ato tehdy, je—li platba označena správným variabilním symbolem. Ověřování je povinen zajistit v případě vodoměru na své náklady
Neidentiňkovatelné platby je Provozovatel oprávněn vrátit zpět na účet, Provozovatel a v případě měřicího zařízení Odbéralele ke zjišťování
z něhož byly zaslány, čímž není dotčena povinnost Odběratele splnil závazky množství vypouštěných odpadních a odváděných srážkových vod Odběratel.
dletélo Smlouvy. Dodávky a služby související se zřízením, provozem a zrušením měřicího
(6) Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit výši a četnost zálohových zařízení ve vlastnictví odběratele provede Provozovatel za úplatu
nebo pravidelných plateb, četnost odečiů a četnost konečného vyúčtování a vrozsahu a za podmínek stanovených dohodou Smluvních stran.
podle článku ||. této Smlouvy tak, aby jejich výše a četnost odpovídala (5) Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí Provozovatel. Jeho
předpokládané výši vodného a stočného placeného odběratelem povinností je oznámit Odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem,
v následujícím zúčtovacfm období. Předpokládanou výši vodného a stočného současně s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin, a m i v případě,
placeného Odběratelem v následujícím zúčtovacím obdobi stanoví že vodoměr je pro Provozovatele přístupný bez účasti Odběratele, pokud
Provozovatel na základě množství vody dodané odběrateli a množství sesOdběratelem nedohodnejinak.
odpadních vod odvedených pm Odběratele v předcházejícím zúčtovacím Odbératel je povinen tyto činnosti umožnil a v případech potřeby poskytnout
období a na základě platné ceny aformy vodnéhn a stočného. potřebnou součinnost. odběratel nebo jím pověřená osoba má právo být

při výměně vodoměru přítomen a ověřil si stav vodoměru ;: neporušenost
VILOdpovědnostzavady,reklamace plomb. Pokud tohoto svého práva odběratel nevyužije, nemůže později

provedení těchlo úkonů zpochybňovat.
(1) Odbératel je oprávněn uplatnit vůči Provozovateli práva 2 odpovědností (6) Provozovatel je oprávněn ÚČÍOVG? PHUŠÉINÍ náklady V souvislosti
za vady v souladu s obecné závaznými právními předpisy a Reklamačním s uplatněním pohledávky z této Smlouvy, které jsou stanoveny v ceníku
řádem Provozovatele. Platné znění Reklamačnfho řádu je zveřejněno Provozovatele a Odběratel je povinen je Provozovateli uhradit. Ceník,
na webových stránkách Provozovatele a je k dispozici v jeho zákaznickém ve kterém jsou uvedeny úhrady i 23 další Výkony a činnosti Provozovatele
centru. Odběratel tímto prohlašuje, že byl s Reklamačním řádem vsouvislosti s touto Smlouvou, je k dispozici na webových stránkách
Provozovatele seznámen, a že mu porozuměl v plném rozsahu. Provozovatele a v zákaznických centrech Provozovatele. odběratel tímto
(2) Jakost pitné vody je určena platnými právními předpisy, kterými prohlašuje, že byl s ceníkem Plovozovatele před podpisem této Smlouvy
sestanoví požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody a rozsah seznámenaže mu porozumělvplnémrozsahu,
a četnost jeji kontroly.
(3) Orgán ochrany veřejného zdraví může povolit na časové omezenou dobu IX. Zajištění závazků Smluvních stran
užití vody v souladu s platnými právními předpisy, která nesplňuje mezní
hodnoty ukazatelů vody pitné, S Výjimkou mikrobiologických ukazatelů (1) Pro případ prodlení kterékoliv Smluvní strany s plněním peněžitéhoza podmínky, že nebude ohroženo veřEJ'né zdraví. Podle mistnich nodmínek závazku podle této Smlouvy, se povinná Smluvní strana zavazuje zaplatilmohou býl stanoveny odchylné provozně závazné parametry ÍBKOSÍÍ a tlaku oprávněné Smluvní straně za každý den prodlení úrok z prodlení ve výšis přihlédnutím k technologickým podmínkám vodárenských zařízení. a to Slangvené vsouladu splatnými právními předpisy.
_na čašově vymezenou dobu. V takovém případě budou dotčené ukazatele (2) Pro případ prodlení Provozovatele s plněním peněžitého závazku si
Jakost! vody posuzovány ve vztahu k maXImálním hodnotám dotčených Smluvní strany sjednávají, vedle povinnosti zaplatit odběrateli úrokukazatelů stanovených vrozhodnutíorgánu ochrany veřejného zdraví. zprodlení podle odstavce 1 výše. povinnost zaplatit Odběrateli smluvní
(4) VznikHDU-li chyby nebo omyly pň účtování vodného nebo stočného pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
nesprávným OÚGČÍEI'H. použitím nesprávné ceny V0dnéh0 a SÍOČF'éhOv (3) odběratel se zavazuje zaplati! Provozovateli smluvní pokutu ve výši
početní chybou apod., mají Odběratel a Provozovatel právo na vyrovnání 5.000,- Kč za každý zjištěný případ neoprávněného odběru vody nebo
nesprávně účtovaných částek. odběratel je povinen uplatnit reklamaci neopfávnénéhg vypouštěníodpadnich vod.
nesprávně účtovaných částek bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost (4) odběratel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši
takovou vadu zjistit, a (o písemně nebo osobně v zákaznickém centru 5000, Kč za každý případ porušení povinností uvedených v čl. v, odst. (4)PTOVUZUVSÍE'E— této Smlouvy, jakož i za každý případ porušení své povinnosti podle čl. VIII.
(5) Provozovatel reklamaci přezkoumá a Výsledek písemně oznámí odsl.(1)této Smlouvy nebo čl. vm. odst. (3) této Smlouvy.
odběrateli ve lhůtě 30 dnů ode dne. kdy reklamaci obdržel. Je-Ii na základě (5) Smluvní pokuty podle tohoto č|ánku jsou 5p|amé bez zbytečného odkladu
reklamace VYSÍBVBI'IG opravná faktura, považuje se SOUČGSHĚ 25 písemné poté, co povinná Smluvní strana obdrží písemnou výzvu oprávněné Smluvní
oznámení o výsledku reklamace. strany k jejich zaplacení.

., . . (6) Zaplacenim smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo
„

VIII.
DaI5|lp1ávaa povím'nostlSmluvních Staj: „ _ oprávněné Smluvní strany na náhradu škody, včetně náhrady škody(1) Odwberatel 59 zavazup bez zbytecneho odkladu,_nejpozdeu Vsšk ve "Mě přesahující smluvní pokutul odběratel odpovídá za škodu, kterou způsobil

15'dnu ode dne, kdy se o zrpěně dgzvéděl, oznámit Provožovatell písemné Provozovateli porušením právní povinnosti; touto škodou jsou i náklady, kterékazdou změnu SKUteČHOSŘI V teto Smlouvě uvedenych l'OZhOdWCh vznikly Provozovateli v souvislosti se zjišťováním neoprávněného odběru
pro plnění, jež je předmětem této Smlouvy. Za rozhodné skutečnosti vody nebo neop'ávněného vypollšténiodpadních vod.
se považují zejména identiňkační údaje o Odběrateli a/nebo oOdběrném
místě alnebo údaje pro fakturaci vodného a stočného. _ _ ,
(2) Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu limitů znečištění odpadních X. Doba platnostl a ukonceni Smlouvy
vod podle podmínek platného Kanalizačního řádu, případně povolení (1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a uzavírá
vodoprávního úřadu. K výzvě odběratele je Provozovatel povinen poskytnoui se na dobu neurčitou. :
odběrateli informace :: jakosti pitné vody, povolené míře znečištění odpadní _ __ _ „_ _
vody a povinnostech Smluvních stran vyplývajících z Kanalizačniho řádu, a) PořUdĚšlaYPa C' p_ozemek Odbefatele PF'POJBQŠ na VOÚOVOÚ a/ngbo
včetně závazných hodnot ukazatelů limitů znečištění odpadní vody. kanalizam MZ P" Podpis" Smlouvy, 19 Smlouva “Cinná dnem POdP'SU
(3) Odbératel je povinen užíval vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci takovým Smluvth ?trgn. „. _ v „_ „
způsobem, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody ve vodovodu. Odbératel b)_V _přnpade, 29 P" POÚP'EU SWOUYV n_en| SĚGVIba Cl PDZBTPŠK Odyeratele
je povinen užívat vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci v souladu s technickými přlpmena na V0d0V0d g/nebq kanallzagl "%“/Ya Smlouva UCIÚPOSÍI dnem.
požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci, zejména ve vztahu de_P"0VOZUV3'e' plsemne WWW! F_"WlenL stavby 0' pozemku
k používání materiálů pro vnitřní vodovod. Potrubí vodovodu pro veřejnou Odberatgle na vodovod amd? IÉFÚÉ!'Zac'-_J95"'_Z,e nedaldš do dV0",|et
potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být Od podpisu _Smlouvy k pabvtl Jel! UDII'IHDSÍL maJl Smluvnl strany Prave
propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod Od Smlouvyjednostranne OÚSÍDUPIŠ-
pro veřejnou potřebu. odběratel je dále povinen řídit se při vypouštění (2) Tuto Smlouvu jsou obě Smluvní strany oprávněnyjednostranně písemně
odpadních vod platným Kanalizačnlm řádem a dodržovat závazné hodnoty vypovědět s výpovědní dobou tři měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvni
limitů ukazatelů znečištění odpadní vody v tomto Kanalizačním řádu den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní
uvedené. Odbératel je dále povinen v místě a rozsahu stanoveném straně.
Kanalizačním řádem kontrolovat limity znečištění vypouštěných odpadních (3) Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v
vod do kanalizace. Odběralel, kterému je kanalizačním řádem stanovena případech stanovených zákonem atouto Smiouvou. Klerákaliv ze Smluvních
:::/nebo ve smlouvě sjednána povinnost předkládat Provozovateli protokoly stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě. že soud na majetek
ovýsledcfch kontroly limitů znečištění vypouštěných odpadních vod, je druhé Smluvní strany prohlásí konkulz. Tato Smlouva zaniká odpojením
povinen doručil Provozovateli v originále nebo ověřené kopii protokol vodovodni i kanalizační přípojky od vodovodu nebo kanalizace nebo
ovýsledclch lakové kontroly provedené k tomu oprávněnou osobou odpojením jen ÍGUNÉ Z nich, je-li předmětem Smlouvv jen dodávka
do 30 dnů ode dne doručení takového protokolu Odběrateli. Neprovede-Ii vody/odvádění odpadních vod.
odběratel tuto kontrolu v souladu s Kanalizačnlm řádem, je Provozovatel (4) Uzavřením nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
oprávněn provést takovou kontrolu sám nebo prostřednictvím třetí osoby mezi Smluvními stranami pro Odběrné místo uvedené v článku |. této
a výsledek takové kontroly použít jako podklad pro případné stanovení Smlouvy se tato Smlouva považuje za ukončenou. Uzavřením této Smlouvy
smluvní pokuty dle čl. IX. této Smlouvy. odběratel je v takovém případě se ruší všechny, mezi Smluvními stranami dříve uzavřené, smlouvy
povinen uhradit Provozovateli náklady takové kontroly, o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro stejné Odběrné místo.



__

(5) Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že Odběratel tuto Smlouvu provozovatelem poštovních služeb nebo v případě, že adresát svým
řádně neukončí v souvislosn se změnou vlastnictví připojené nemovitosti jednáním nebo opomenutím doručení zmaňl (např. neoznámenim změny
(Odběrného místa), zaniká tato Smlouva dnem, kdy nový vlastník připojené doručovací adresy druhé smluvní straně).
nemovitosti prokáže Provozovateli nabytí vlastnického práva k ní a uzavře (2) Záhlaví článků a částí v této Smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost
novou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod k témuž avžádném ohledu neomezují nebo neslouží k výkladu pojmů a ustanovení
Odběrnému místu, této Smlouvy.
(6) Smluvní strany se dohodly, že při jakémkoliv ukončení této Smlouvy, (3) Pokud je v článku |, této Smlouvy uvedeno. že předmětem teto Smlouvy
je odběratel povinen na své náklady umožnit Provozovateli provést konečný je pouze dodávka vody nebo pouze odvádění odpadních vod kanalizací, jsou
odečet vodoměru a kontrolu měřicího zařizení Odběratele, je»|í množství ustanovení !) odvádění odpadních vod kanalizací v prvním případě,
vypouštěných odpadních vod a odváděných srážkových vod měřeno. Pokud respektive ustanovení o dodávce vody v druhém případě neúčinná.
bezprostředně po skončení této Smlouvy nenabude účinnosti obdobná (4) Ve všech ostatních otázkách, výslovné neupravených touto Smlouvou, se
smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod vztahující se k témuž postupuje podle právních předpisů platných na území České republiky,
Odběmému místu, je Odbératel povinen na své náklady umožnil zejména podle zákona o vodovodech a kanalizacích a občanského zákoníku.
Provozovateli také případnau demontáž vodoměru a další činnosti nezbytné Případné spory ze Smlouvy se Smluvní strany zavazují řešit především
k ukončení dodávky vody a odvádění odpadních vod. Dojde—Ii k ukončení smírnou cestou. Nebude4i smirného řešení dosaženo, jsou k řešení sporů ze
této Smlouvy, je Provozovatel současně oprávněn provést odpojení Smlouvy příslušné české soudy.
vodovodnínebo kanalizační přípojky. (5) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. z nichž každé
(7) V případě, že Provozovatel za dobu trvání této Smlouvy pozbude právo Smluvní strana obdrží jedno.
uzavírat s odběrateli smluvní vztahy, jejichž předmětem je dodávka vody (6) Změnu Smlouvy lze provést pouze písemnou formou. Adresu sídla
a/nebo odvádění odpadních vod, přecházejí práva a povinnosti z této (bydliště), adresu pro doručování, jména osobjednajfcích za Smluvní strany,
Smlouvy na vlastníka vodovodu a kanalizace a odběratel s tímto přechodem telefonní čísla a e-mailové adresy, vlastníka vodovodní/kanalizačni přípojky,
práv a převzetím povinnosti uzavřením této Smlouvy výslovné souhlasí. počty trvale připojených osob pro dodávku pitné vody / odvádění odpadních

vod lze měnit i jednostranným písemným oznámením; Smluvní strany
xLosmniazávěrečná ujednánl se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé Smluvní

straně.
(1) Smluvní strana zasílá písemnosti druhé Smluvní straně na adresu pro (7) Pokud jakýkoliv závazek VVP'ýVBÍÍCÍ Z této Smlouvy, avšak "EWOřÍCÍ ieií
doručování uvedenou v záhlaví teto Smlouvy nebo na poslední adresu pndstamou náležitost je, nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným
písemně oznámenou druhou Smluvní stranou. Zřídí-li si odběratel jako celek nebo jeho část, je plně oddělilelným od ostatních ustanovení této
elektronický Zákaznický účet provozovaný na webových stránkách Smlouvy a takové neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv
Provozovatele. souhlasí s doručováním písemností i jeho prostřednictvím. na nlatnosl a vymahatelnosi jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy.
UvedI-Ii odběratel výše ID své datové schránky. souhlasí s doručováním Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradil formou dodatku
písemností i prostřednictvím datových zpráv do datových schránek, ktéto Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek
Písemnosti doručované dle této Smlouvy prostřednictvím provozovatele takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude
poštovních služeb jako doporučené zásilky, do vlastnich rukou nebo s vnejvyšši možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku,
dodejkou (dále jen „doporučená zásilka“) jsou považovány za doručené Pokud však jakýkoliv závazek WP'ýVEJ'ÍCÍ Z této Smlouvy a 'VUřÍCÍ její
okamžikem jejich převzetí. Doporučená zásilka se považuje za doručenou iv podstatnou náležitost je„ nebo kdykoliv se stane neplatným nebo
případě, že adresát její přijetí odmítne nebo si ji adresát nevyzvedne v úložní nevymahatelným Jako celek nebo jeho část. Smluvní strany nahradí neplatný
lhůtě a současně neprokáže, že si zásilku nemohl z objektivních důvodů nebo nevymahatelný závazek vrámci nové smlouvy lakovv'm nowm platným
vyzvednout. Taková zásilka se považuje za doručenou poslední den úložní a vymahatelným závazkem. jehož předmět bude v nejvyšší možné míře
lhůty. Ostatni (nedoporučené) zásilky odeslané s využitím provozovatele odpovídat předmětu původního závazku obsaženému vtéto Smlouvě.
poštovních služeb se považují za doručené okamžikem, kdy se zásilka
dostane do sféry dispozice adresáta; má se za to, že došlé zásilka došla třetí
pracovní den po odeslání na území České republiky či patnáctý pracovní den
po odeslání do zahraničí. Povinnost odesílatele doručit písemnost adresátovi
je splněna také okamžikem vrácení zásilky jako nedoručitelné

/7— % *v v
V

h/Pďm
dne 12-10-701

Odběratel Provozovatel
zastoupený (jm ne): D gmar Vopičková
funkce referent zákaznického centra
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