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SMLouvA o DoDÁvcE voDY A ODVÁD NÍ oDPADNícH voD č. 30225938 ı 7
uzav ená v souladu s p íslušnými ustanoveními Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu, (dále jen "Zákon O vodovodech a kanalizacích“

nebo jen "Zákon'ˇ), (dále jen "Smlouvaˇ') mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní m sto Praha,Mariánské nám stí 2/2, Praha 1 - Staré M sto, 110 O1 Praha, vlastník vodovodu

Hlavní m sto Praha,Mariánsk nám stí 2/2, Praha 1 - Staré M sto, 110 01 Praha, vlastník Kanalizace

dále společn Jen Vlastník, Za n hož jedná PROVOZOVATEL oprávn ný na Základ smlouvy uzav ené s vlastníkem v souladu s ust. § 8, odst. 2 Zákona o vodovodech a
kanalizacích, k uzav ení této Smlouvy dle § 8, odst. 6 téhož Zákona a k výkonu všech práv a povinností vlastníka ve vztahu k odb rateli:

PROVOZOVATEL: ODB RATEL:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. M stská část Praha 17

Se sídlem: Ke Kabiu 971/1, Hostiva , 102 00 Praha 10 Adresa: Ulice: Žalanského Č.p. 291

Část obce: Praha 17 - epy Čo.: 12b

io: 25656635 Pıáıce DPH - Dıčz 0225656635 ObeCI Praha PSCI 16300
Zapsaný v obchodním rejst íku vedeném: SÍÉÍÍ Ceská ľePUbÍÍka

IČ: 00231223 Piáice DPH - DIČ: c200231223M stským soudem v Praze oddíl B, vložka 5297

zastoupený (jméno):
Ffunkce: referent Zákaznıc e ocen ra

(dále ie“ "PľOVOZOVaÍeI") (funkce): Zástupce odb ratele

zapsaný v obchodním rejst íku vedeném:

Kontaktní údaje platné ke dni podpisu smlouvy: Zastoupený právnickou Osobouľ
Tel: Fax: N'ázev:

E-mail: _ Web: Iwww.pvk.cz S'dıo:

Číslo účtu Provozovatele: _ IČ:

ID datové schránky: ec9fspf

Adresa pro doručování: Ke Kabiu 971, Praha 10 - Hostiva , 102 00 Praha 102 (dále jen "odb rateıu)

Kontaktní údaje a adresa Odb ratele pro doručování
M stská část Praha 17
Ulice: Žalanského Čp.: 291 Čto.: 12b
Cast obce: Praha 17 - epy Obec: Praha Stát: Česká republika

Dodací pošta 16300 Praha 618

Tel' Mobil:

E-Maíl:_ lD datové Schránky: 4mnbvza

Provozovatel a Odb ratel budou dále společn označováni jako „Smluvní strany“, Samostatn pak každý jen jako „Smluvní strana“. Pro účely fakturace vodného a stočného
Za dodávku vody a/nebo odvád ní odpadních vod poskytnutých Odb rateli p ede dnem účinnosti této Smlouvy na níže uvedeném Odb rném míst prohlašuje Odb ratel, že
p edm t této Smlouvy byl pln n již p ede dnem účinnosti této Smlouvy, a to ode dne: 23.8.2016. Smluvní strany dále prohlašuji, že toto pln ní nebylo v rozporu s
oprávn nými Zájmy Žádné Ze Smluvních stran a považují je Za pln ní podle této Smlouvy.

Odb ratel dává podpisem této Smlouvy Provozovateli, jakožto správci dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochran osobních údajů v platném Zn ní („Zákon o ochran osobních
údajů“), výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Odb ratel poskytl výše v této Smlouv a/nebo Za trvání Smlouvy poskytne

Provozovateli k účelům uvedeným v tomto odstavci. Tyto osobní údaje Provozovatel Zpracovává pro účely pln ní Smlouvy a poskytování souvisejících služeb. Odb ratel má
právo p ístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v § 11, § 12 a § 21 Zákona o ochran osobních údajů)

Odb ratel bere na v domi, že údaje mohou být, v souladu se Zákonem o ochran osobních údajů, Zp ístupn ny t etím Subjektům, a to společnostem ze Skupiny VEOLIA Za
účelem Zajišt ní technické a administrativní podpory pro pln ní Smlouvy a dále subjektům ve smluvním vztahu s Provozovatelem Zejména pro Zajišt ní pln ní práv a
povinností vyplývající Ze Smlouvy a dále zpracovatelům, s nimiž Provozovatel uzav el smlouvu o Zpracování osobních údajůV

I. P edm t smlouvy, Odb rné misto, dodávka vody a odvád ní odpadních vod

(1) P edm tem této smiouvyje úprava vztahů, práv a povinností Smluvních stran p i:
dodávce vody z vodovodu odvád ní odpadních vod kanalizaci

Účel dodávky vody a odvád ní odpadních vod: Hotely,ubytovny,restaurace - Restaurace

Vlastník p ipojené stavby/pozemku:

Odb ratel

Vlastník p ípojky: Není-li uvedeno jinak, má se Za to, Že vlastníkem p ípojky je vlastník pozemku nebo stavby p ipojené na vodovod nebo kanalizaci.

Odb ratel (vodovodní p ípojka)

Odb ratel (kanalizační p ípojka)

(2) Smluvní strany se dohodly, že místem stavby nebo pozemku p ipojeným p ipojkou na vodovod a kanalizaci (dále jen "Odb rné misto") je:

Adresa Odb rného mista: Evidenční číslo OM: 300077634

Ke kulturnímu domu 439/14, Praha 17 - epy k.ú. epy č.parc. 750/2

(3) Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody bude zjišt'ováno:

vodom rem Umíst ní vodom ru : sklep
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(4) Smluvní strany se dohodly, Že množství Odvád ných
odpadních vod, p íp. i odvád ných srážkových vod bude stanoveno

takto :

a) množství odvad ných odpadních vod bude stanoveno:

ve výši dodané vody

b) množství srážkových vod bude stanoveno:

není p edm tem této smlouvy

Jiný Zpùsob odvád ní srážkových vod: Praha
neodvád no do kanalizace

Klasifikace ploch podle §20 odst. 6 Zákona
Zpoplatn né

Osvobozené od platby Za srážkové vody

Druh plochy: Odtokový součinitel Plocha (m2) Redukovaná plocha (m2) Plocha (m2) Redukovaná plocha (m2)

zastav né plochy 0,90 0 O O O

A , „ ,

:šššìšízpššfsnì 0 0 0 0

B zpe /çıoépnuésgiżchy
0'40 O O O O

C p'ŽŠxTšvk štnìˇ šŽíní“ 0v05 0 0 0 0

Součet ploch
O 0 O 0

Roční množství odvád ných srážkových vod Q v m3
O

0

___/-

= součet Redukovaných ploch (= Plocha krát Odtokový
součinitel) v m2 krát Dlouhodobý srážkový normál

v m/rok.

V p ípad , že dojde ke Zm né podmínek stanovených Zákonem pro osvobození ploch od platby Za sráżkové vody, je Odb ratel povinen do 15 dnů p edat Provozovatelí

podklady pro p íslušnou zm nu Smlouvy.

Smluvní Strany se dohodly, že Provozovatel je oprávn n údaj o hodnot dlouhodobého srážkového normálu, použitý pro výpočet množství srážkových
vod odvád ných

do kanalizace, pravidelné aktualizovat na Základ údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem nebo jakoukoliv jinou organizací jej nahrazující
tak, aby

údaje obsažené v této tabulce byly v souladu s platnými právními p edpisy. Zm na údaje o hodnot dlouhodobého srážkového normálu uvedeného
v čl. l. odst. 4 písm. b)

této Smlouvy není považována Za Zm nu této Smlouvy. Platné hodnoty dlouhodobých
srážkových normálů jsou uve ejn ny prost ednictvím vlastních webových Stránek

Provozovatele, nebo jiným v míst obvyklým způsobem, a jsou k dispozici na pracovištích Provozovatele
(zákaznická centra).

(5) Smluvní strany se dohodly, že limit množství
dodávané vody a limit množství a p ípustné limity

ukazatelů znečišt ní Odvád ných odpadních vod
budou:

Limit množství dodávané vody je dán profilem p ípojky a kapacitou vodom ru.

Množství určující kapacitu vodom ru: 2 m3 za hodinu

Limit množství vypoušténé odpadní vody
je dán profilem p ípojky

P ípustné limity ukazatelů Znečišt ní vypouštën odpadní vody jsou stanoveny v p íslušném Kanalizačním ádu, není-li v této Smlouv Stanoveno jinak. Kanalizační ád je

uve ejn n na webových stránkách Provozovatele, nebo jinym
v míst obvyklým způsobem a je k dispozici na pracovištích Provozovatele

(Zákaznická centra).

Pro Odb rné místo platí Kanalizační ád ÚČOV.

(6) Počet trvale p ipojených osob pro dodávku pitné vody
činí 0 osob a počet trvale p ipojených Osob pro odvád ní odpadních vod činí 0 osob (dle vyjád ení

Odb ratele).

(7)Tlakové pom ry v míst napojení vodovodní p ípojky: Minimální tlak: 0,15
MPa. Maximální tlak: 0,60 MPa.

(8)Ukazatele jakosti dodávané pitné vody jsou:
Minimální hodnota vápníku: 30 mg/l. Maximální

hodnota vápníku: 110 mg/l. Minimální hodnota
ho číku: 5 mg/l. Maximální

hodnota ho číku: 10 mg/l. Maximální hodnota dusičnanů:
50 mg/l. Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti dodávané

pitné vody jsou k dispozici na webových stránkách

Provozovatele.
ll. Platební podmínky

Smluvní strany Se dohodly, že vodné a stočné hradí Odbératel
Provozovatelí formou pravidelných zálohových

plateb dle rozpisu záloh a na základ konečného vyúčtování

vodného a stočného al nebo formou pravidelných plateb
dle skutečné spot eby na základ vystavené faktury, následovn :

Sjednaná výše zálohových plateb do prvního vyúčtování:
3 030 Kč Četnost záloh: čtvrtletn

Splatnost zálohových plateb je stanovena v rozpisu
záloh.

Způsob platby zálohových plateb vodného a stočného:
Bezhotovostn

Četnost odečtů a konečného vyúčtování: rok

Splatnost faktury vodného a stočného je 17 dni Od
data vystavení faktury.

Způsob platby faktur vodného a stočného:
Bezhotovostn

Smluvní strany sjednávají vystavování a doručování daňových
dokladů (faktur) v el. podob na adresu: nesjednán

P eplatek konečného vyúčtování vodného a stočného bude vrácen na účet Odb ratele č. 27-2000700399/0800

P eplatek konečného vyúčtování vodného a stočného
Za p edcházející zúčtovací období bude pro platební

styk p es SlPO v max. výši 1A Zálohové platby použít na úhradu

Záloh vodného a stočného v dalším zúčtovacím období4
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(5) Povinnost Odb ratele zaplatit Provozovateli pen žité pln ní podle této
Smlouvy je spln na okamžikem p ipsání p íslušné částky ve prosp ch
bankovního účtu Provozovatele uvedeného na faktu e nebo rozpisu Záloh,
ato tehdy, je-li platba označena Správným variabilním symbolem.
Neidentiflkovatelné platby je Provozovatel oprávn n vrátit Zp t na účet,
Zn hož byly zaslány, čímž není dotčena povinnost Odb ratele splnit
Závazky dle této Smlouvy.
(6)Provozovatel je oprávn n jednostrann zm nit výši a četnost Zálohových
nebo pravidelných plateb, četnost Odečtů a četnost konečného vyúčtování
podle článku Il. této Smlouvy tak, aby jejich výše a četnost odpovídala
p edpokládané výši vodného a stočného placeného Odb ratelem
v následujícím Zúčtovacím Období. P edpokládanou výši vodného a stočného
placeného Odb ratelem v následujícím zúčtovacím období Stanoví
Provozovatel na základ množství vody dodané Odb rateli a množství
odpadních vod odvedených pro Odb ratele v p edcházejícím Zúčtovacim
období a na základ platné ceny a formy vodného a stočného

VII. Odpov dnost za vady, reklamace

(1) Odb ratel je oprávn n uplatnit vůči Provozovateli práva Z Odpov dnosti
Za vady v souladu s obecn Závaznými právními p edpisy a Reklamačnim
ádem Provozovatele. Platné Zn ní Reklamačního ádu je Zve ejn no
na webových stránkách Provozovatele a je k dispozici v jeho Zákaznickém
centru. Odb ratel tímto prohlašuje, že byl s Reklamačním ádem
Provozovatele seznámen, a že mu porozum l v plném rozsahu.
(2) Jakost pitné vody je určena platnými právními p edpisy, kterými
sestanoví požadavky na Zdravotní nezávadnost pitné vody a rozsah
a četnostjejí kontroly.
(3) Orgán ochrany ve ejného Zdraví může povolit na časov omezenou dobu
užití vody v souladu s platnými právními p edpisy, která nesplňuje mezní
hodnoty ukazatelů vody pitné, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů
za podmínky, že nebude ohroženo ve ejné Zdraví. Podle místních podmínek
mohou být stanoveny odchylné provozn závazné parametry jakosti a tlaku
sp ihlédnutím k technologickým podmínkám vodárenských za ízení, a to
na časov vymezenou dobu. V takovém p ípad budou dotčené ukazatele
jakosti vody posuzovány ve vztahu k maximálním hodnotám dotčených
ukazatelů stanovených v rozhodnutí orgánu ochrany ve ejného Zdraví.
(4) VZniknou-li chyby nebo omyly p i účtování vodného nebo stočného
nesprávným odečtem, použitím nesprávné ceny vodného a stočného,
početní chybou apod, mají Odb ratel a Provozovatel právo na vyrovnání
nesprávn účtovaných částek. Odb ratel je povinen uplatnit reklamaci
nesprávn účtovaných částek bez Zbytečného odkladu poté, co m l možnost
takovou vadu Zjistit, a to písemn nebo osobn v zákaznick m centru
Provozovatele.
(5) Provozovatel reklamaci p ezkoumá a výsledek písemn oznámí
Odb rateli ve lhůt 30 dnů ode dne, kdy reklamaci Obdržel. Je-li na Základ
reklamace vystavena opravná faktura, považuje se současn Za písemné
oznámení O výsledku reklamace.

VIII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

(1) Odb ratel se Zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozd ji však ve lhůt
15 dnů ode dne, kdy se o zm n dozv d l, oznámit Provozovateli písemn
každou Zm nu skutečností v této Smlouv uvedených rozhodných
pro pln ní, jež je p edm tem této Smlouvy. Za rozhodné Skutečnosti
se považují Zejména identifikační údaje o Odb rateli a/nebo oOdb rném
míst a/nebo údaje pro fakturaci vodného a stočného.
(2) Provozovatel je Oprávn n provád t kontrolu limitů Znečišt ní odpadních
vod podle podmínek platného Kanalizačního ádu, p ípadn povolení
vodoprávního ú adu. K výzv Odb ratele je Provozovatel povinen poskytnout
Odb rateli informace o jakosti pitné vody, povolené mí e Znečišt ní odpadní
vody a povinnostech Smluvních stran vyplývajících ZKanaliZačního ádu,
včetn Závazných hodnot ukazatelů limitů znečišt ní odpadní vody.
(3) Odb ratel je povinen užívat vnit ní vodovod a vnit ní kanalizaci takovým
Způsobem, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody ve vodovodu. Odb ratel
je povinen užívat vnit ní vodovod a vnit ní kanalizaci v souladu stechnickými
požadavky na vnit ní vodovod a vnit ní kanalizaci, Zejména vevztahu
kpoužívání materiálů pro vnit ní vodovod. Potrubí vodovodu pro ve ejnou
pot ebu včetn jeho p ípojek a na n napojených vnit ních rozvodů nesmí být
propojeno S vodovodním potrubím z jiného Zdroje vody, než je vodovod
pro ve ejnou pot ebu. Odb ratel je dále povinen ídit se p i vypoušt ní
odpadních vod platným Kanalizačním ádem a dodržovat Závazné hodnoty
limitů ukazatelů znečišt ní odpadní vody v tomto Kanalizačním ádu
uvedené. Odb ratel je dále povinen v míst a rozsahu stanoveném
Kanalizačním ádem kontrolovat limity znečišt ní vypoušt ných odpadních
vod do kanalizace. Odb ratel, kterému je kanalizačním ádem stanovena
a/nebo ve smlouv sjednána povinnost p edkládat Provozovateli protokoly
ovýsledcích kontroly limitů Znečišt ní vypoušt ných odpadních vod, je
povinen doručit Provozovateli v originále nebo ov ené kopii protokol
ovýsledcích takové kontroly provedené k tomu oprávn nou osobou
do 30 dnů ode dne doručení takového protokolu Odb rateli. Neprovede-li
Odb ratel tuto kontrolu v souladu s Kanalizačním ádem, je Provozovatel
oprávn n provést takovou kontrolu Sám nebo prost ednictvím t etí osoby
avýsledek takové kontroly použít jako podklad pro p ípadné stanovení
smluvní pokuty dle čl. lX této Smlouvy. Odb ratel je v takovém p ípad
povinen uhradit Provozovateli náklady takové kontroly.
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(4) Vodom r ke Zjišťování množství odebíran vody a m icí Za ízení
Odb ratele ke zjišťování množství vypoušt ných odpadních a odvád ných
srážkových vod podléhá ú ednímu ov ení podle platných právních p edpisů.
Ov ování je povinen zajistit v p ípad vodom ru na své náklady
Provozovatel a v p ípad m icího Za ízení Odb ratele ke zjišťování
množství vypoušt ných odpadních a odvád ných srážkových vod Odb ratel.
Dodávky a služby související se z ízením, provozem a Zrušením m icího
Za ízení ve vlastnictví Odb ratele provede Provozovatel za úplatu
a v rozsahu a za podmínek stanovených dohodou Smluvních stran.
(5) Osazení, údržbu a vým nu vodom ru provádí Provozovatel. Jeho
povinností je oznámit Odb rateli vým nu vodom ru alespoň 15 dní p edem,
současn S vymezením času v rozsahu maximáln 3 hodin, a to i v p ípad ,
že vodom r je pro Provozovatele p ístupný bez účasti Odb ratele, pokud
Se s Odb ratelem nedohodne jinak.
Odb ratel je povinen tyto činnosti umožnit a v p ípadech pot eby poskytnout
pot ebnou součinnost. Odb ratel nebo jím pov ená osoba má právo být
p i vým n vodom ru p ítomen a ov it Si stav vodom ru a neporušenost
plomb. Pokud tohoto svého práva Odb ratel nevyužije, nemůže pozd ji
provedení t chto úkonů zpochybňovat.
(6) Provozovatel je oprávn n účtovat paušální náklady v souvislosti
suplatn ním pohledávky z této Smlouvy, které jsou Stanoveny v ceníku
Provozovatele a Odb ratel je povinen je Provozovateli uhradit. Ceník,
ve kterém jsou uvedeny úhrady i Za další výkony a činnosti Provozovatele
vsouvislosti s touto Smlouvou, je k dispozici na webových Stránkách
Provozovatele a v zákaznických centrech Provozovatele. Odb ratel tímto
prohlašuje, že byl s ceníkem Provozovatele p ed podpisem této Smlouvy
seznámen a že mu porozum l v plném rozsahu.

IX. Zajišt ní Závazků Smluvních stran

(1) Pro p ípad prodlení kterékoliv Smluvní strany s pln ním pen žitého
závazku podle této Smlouvy, se povinná Smluvní strana zavazuje Zaplatit
oprávn né Smluvní stran za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši
stanovené v souladu s platnými právními p edpisy.
(2) Pro p ípad prodlení Provozovatele s pln ním pen žitého závazku si
Smluvní strany sjednávaji, vedle povinnosti zaplatit Odb rateli úrok
zprodlení podle odstavce 1 výše, povinnost Zaplatit Odb rateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky Za každý den prodlení.
(3) Odb ratel se Zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výší
5000,- Kč Za každý Zjišt ný p ípad neoprávn ného odb ru vody nebo
neoprávn ného vypoušt ní odpadních vod.
(4) Odb ratel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč Za každý p ípad porušení povinností uvedených v čl. V. odst. (4)
této Smlouvy, jakož i za každý p ípad porušení své povinnosti podle čl. Vlll.
odst. (1) této Smlouvy nebo čl. Vlll odst. (3) této Smlouvy.
(5) Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné bez Zbytečného odkladu
poté, co povinná Smluvní strana obdrží písemnou výzvu oprávn né Smluvní
strany k jejich Zaplacení.
(6) Zaplacením smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo
oprávn né Smluvní strany na náhradu škody, včetn náhrady škody
p esahující smluvní pokutu. Odb ratel odpovídá Za škodu, kterou Způsobil
Provozovateli porušením právní povinnosti; touto škodou jsou i náklady,
které vznikly Provozovateli v souvislosti Se Zjišťováním neoprávn ného
odb ru vody nebo neoprávn ného vypoušt ní odpadních vod.

X. Doba platnosti a ukončení Smlouvy

(1) Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních Stran a uzavírá

se na dobu neurčitou.
(2) Tuto Smlouvu jsou ob Smluvní strany oprávn ny jednostrann písemn
vypov d t s výpov dní dobou t i m síce. Výpov dní doba Začíná b žet první
den kalendá ního m síce následujícího po doručení výpov di druhé Smluvní
stran .
(3) Kterákoliv Ze Smluvních stran je oprávn na od této Smlouvy odstoupit jen
v p ípadech stanovených obecn závaznými právními p edpisy. Tato
Smlouva Zaniká též odpojením vodovodní i kanalizační p ípojky od vodovodu
nebo kanalizace nebo odpojením jen jedné z nich, je-li p edm tem Smlouvy
jen dodávka vody/odvád ní odpadních vod.
(4) Uzav enim nové smlouvy o dodávce vody a odvád ní odpadních vod
mezi Smluvními stranami pro Odb rné místo uvedené v článku l. této
Smlouvy se tato Smlouva považuje Za ukončenou. Uzav enim této Smlouvy
se ruší všechny, mezi Smluvními stranami d íve uzav ené, smlouvy
o dodávce vody a odvád ní odpadních vod pro stejné Odb rné místo.
(5) Smluvní strany se dohodly, že pro p ípad, že Odb ratel tuto Smlouvu
ádn neukončí v souvislosti se Zménou vlastnictví p ipojené nemovitosti
(Odb rného místa), Zaniká tato Smlouva dnem, kdy nový vlastník p ipojené
nemovitosti prokáže Provozovateli nabytí vlastnického práva k ní a uzav e
novou smlouvu o dodávce vody a odvád ní odpadních vod k témuž
Odb rnému místu.
(6) Smluvní strany se dohodly, že p i jakémkoliv ukončení této Smlouvy, je
Odb ratel povinen na své náklady umožnit Provozovateli provést konečný
odečet vodom ru a kontrolu m icího Za ízení Odb ratele, je-li množství
vypoušt ných odpadních vod a odvád ných srážkových vod m eno. Pokud
bezprost edn po skončení této Smlouvy nenabude účinnosti obdobná
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Odb rnému místu, je Odb ratel povinen na své náklady umožnit

Provozovateli také p ípadnou demontáž vodom ru a další činnosti nezbytné
k ukončení dodávky vody a odvád ní odpadních vod. Dojde-li k ukončení
této Smlouvy, je Provozovatel současn oprávn n provést odpojení

vodovodní nebo kanalizační p ípojky
(7) V p ípad , že Provozovatel Za dobu trvání této Smlouvy pozbude právo

uzavírat s Odb rateli smluvní vztahy, jejichž p edm tem je dodávka vody

a/nebo odvád ní odpadních vod, p echázejí práva a povinnosti Z této

Smlouvy na vlastníka vodovodu a kanalizace a Odb ratel s tímto p echodem

práv a p evzetím povinností uzav ením této Smlouvy výslovn souhlasí.

Xl. Ostatní a Záv rečná ujednání

(1) Smluvní strana zasílá písemnosti druhé Smluvní Stran na adresu

pro doručování uvedenou v Záhlaví této Smlouvy nebo na posledni adresu

písemn oznámenou druhou Smluvní stranou. Z ídí-li si Odb ratel

elektronický Zákaznický účet provozovaný na webových stránkách

Provozovatele, souhlasí s doručováním písemností i jeho prost ednictvím.

Uvedl-li Odb ratel výše ID Své datové schránky, souhlasí s doručováním
písemností i prost ednictvím datových zpráv do datových Schránek.

Písemnosti doručované dle této Smlouvy prost ednictvím provozovatele

poštovních služeb jako doporučené zásilky, do vlastních rukou nebo

sdodejkou (dále jen „doporučená zásilka“) jsou považovány za doručené
Okamžikem jejich p evzetí. Doporučená zásilka se považuje za doručenou
ivp ípad , že adresát její p ijetí odmítne nebo si ji adresát nevyzvedne

v úložní lhůt . Taková Zásilka se považuje za doručenou poslední den úložní
lhůty. Ostatní (nedoporučené) Zásilky odeslané s využitím provozovatele

poštovních služeb se považují Za doručené Okamžikem, kdy se zásilka

dostane do sféry adresáta, nejpozd ji však t etí pracovní den po jejich

odeslání na území České republiky či patnáctý pracovní den po jejich

odeslání do Zahraničí. Povinnost Odesílatele doručit písemnost adresátovi
je spln na také okamžikem vrácení zásilky jako nedoručitelné
provozovatelem poštovních Služeb nebo v p ípad , že adresát svým

jednáním nebo opomenutím doručení Zma il (nap . neoznámením zm ny

doručovací adresy druhé Smluvní stran ).
(2) Záhlaví článků a částí v této Smlouv se uvád jí pouze pro p ehlednost

a v žádném ohledu neomezují nebo neslouží k výkladu pojmů a ustanovení

této Smlouvy.

Odb ratel .
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(3) Pokud je v článku I. této Smlouvy uvedeno, Že p edm tem této Smlouvy

je pouze dodávka vody nebo pouze odvád ní odpadních vod kanalizací` jsou

ustanovení o odvád ní odpadních vod kanalizací v prvním p ípad ,

respektive ustanovení O dodávce vody v druhém p ípad neúčinná.
(4) Ve všech ostatních Otázkách, výslovn neupravených touto Smlouvou,

se postupuje podle platných právních p edpisů, zejména podle zákona

o vodovodech a kanalizacích a podle ustanovení občanského zákoníku. `Je-li
Odb ratel podnikatelem, pak se na smluvní vztah založený touto Smlouvou

neuplatní ustanovení § 1799, § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
(5) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá

Smluvní strana obdrží jedno.
(6) Zm nu Smlouvy lze provést pouze písemnou formou. Adresu sídla

(bydlišt ), adresu pro doručování` jména Osob jednajícich Za Smluvní strany,
telefonní čísla a e-mailové adresy, vlastníka vodovodní/kanalizační p ípojky,
počty trvale p ipojených osob pro dodávku pitné vody/odvád ní odpadních

vod lze m nit i jednostranným písemným oznámením; Smluvní strany

se Zavázují neprodlen oznamovat Zm ny uvedených údajů druhé Smluvní
stran .
(7) Pokud jakýkoliv Závazek vyplývající Z této Smlouvy avšak netvo ící její

podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným

jako celek nebo jeho část, je pln odd litelným od Ostatních ustanovení této

Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít Žádný vliv

na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních Závazkü z této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku

k této Smlouv tento neplatný nebo nevymahatelný odd lený Závazek

takovým novým platným a vymahatelným Závazkem, jehož p edm t bude

v nejvyšší možné mí e Odpovídat p edm tu původního odd len ho Závazku.
Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvo ící její

podstatnou náležitost je nebo kdykoliv Se stane neplatným nebo

nevymahatelným jako celek nebo jeho část, Smluvní strany nahradí neplatný
nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným

a vymahatelným Závazkem, jehož p edm t bude v nejvyšší možné mí e

odpovídat p edm tu původního Závazku obsaženému v této Smlouv .

/ør /fl Má 20 -m- 2018
dne ........................................................................................................

Provozovatel
zastoupený (j

funkce; refere


