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sMlouvn o oooÁvcE voDy R oovÁoĚruí  ooplorqicH voD č . gootsl+ 0tz

uzavřenávsouladuspří s| uš nými ustanovení mi zákonač .274l2oo1Sb.,ovodovodechakanalizací chproveřejnoupotřebu,(dálejen,zákonoVodovodechakanalizací ch".nebojen,,zákon..),(dátejen,,Smlouva..)mezinÍ ŽeuvedenýmiSmluvní mistranami:

HLnvrui ruĚsro PMHA, Mariánské námé slí 2l2, Praha 1 - Staré  Město, 11o oo Praha, lČ : 00064581, v| astní k kanalizace

nnvruí  vĚsro PRAHA, Mariánské  náměstí  2t2, Pí aha 1 _ staré  MěSto, 1 10 00 Praha, lČ : 00064581 , Vlastní k Vodovodu

dále společ ně jen vlastní k, za né hož jedná pRovozovATEL oprávněný na základě smlouvy uzavřené  s vlastní kem v souladu s ust. § 8, odst, 2 zákona o vodovodech a

kanaliŽací ch, ť uzavření  té to Smlouvy Ól" § a, odrt. 6 té hož  zákona a k rnýkonu vš ech práv a povinností  V| astní ka ve vztahu k odběrateli:

obchodní  akademie Holeš ovice

Adresa: Ulice:Jablonské ho

Č ástobce: Praha7 - Ho| eš ovice

obec: Praha

stát:  Č eská republika

lČ :  6í 386626

zapsaný V obchodní m rejstří ku vedené m:

zastoupený 0mé no):  Beranová Kateřina

(funkce):  zástupce odběratele

Č . p.:  333

Č . o.:  3

PsČ : 170 00

Plátce DPH - DlČ  cz61386626

PROVOZOVATEL:

Praž ské  vodovody a kanalizace, a.s.

se sí dlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

lČ :  25656635 Plátce DPH - DlČ : cz25656635

zapsaný v obchodní m rejstří ku vedené m:

Městským soudem v Praze oddí l B, vlož ka 5297

zastoupený 0mé no):  Kamila Vávrová

funkce: referé nt zákaznické ho centra

(dále jen,Pí ovozovatel')

Kontaktní  ú daje platné  ke dni podpisu smlouvy:

Tel.:  84o 111 'l12

E-mail:  info@pvk,cz

Mobil 601 274 274

Web: www.pvk.cz

Č í stoú č tu Provozovatele:  182400050503í /0l00

lD datové  schránky: ecgfspf

Adresa pí o doruč ování :  Ke Kablu 97'l, Praha í 0, Hostivař, í 02 00 Praha'l02

Kontaktní  ú daje a adresa odběratele pro doruč ování :

obchodni akademie Holeš ovice

Ulice: Jablonské ho

Óást obce: Praha 7 - Holeš ovice

Dodací poš ta: 'l7000 Praha7

Tel.:  266 7í 0 9í 4 (KC)

E-mail:  info@oaholesovice.cz

Č . p., 333

obec: Praha

Mobil:  605 í 69 246 (Milena Remeš ová)

lD datové  schránky:

č , o.:  3

Stát:  Č eská republika

provozovatel a odběratel budou dále společ ně označ ováni jako ,smluvní  strany,, samostatně pak kaž dý jen jako ,smluvní  strana". pro Úč ely fakturace vodné ho a stoč né ho

za dodávku vody a/nebo odvádění  odpadní ch vod poskytnutých Óaoěrateti přede dnem ú č innoš ti té to smí ouvy na ní ž e uvedené m odběrné m mí stě prohlaš uje odběratel, Že

předmět té to smlouvy bý prné n iÉ lr"o" anem ueiňnostj té to Smlouvy, a to ode dne,.27,4.2o'l8. smluvní  strany dále prohlaŠ ujÍ , Že toto plnění  nebylo v rozporu

š  oprávněnými ájmy ž ádÁé  ze Smiuvní ch stran a považ u,ií  je za plnění  podle té to Smlouvy.

lní ormace o tom, jak provozovatel zpracovává osobní  ú daje fyzických osob podí lejí cí ch. se na plnění  SmlouvY (tj. odběratele, zástuPcŮ Odběratele aj,) se nachází

vdokumentu ,zásady zpí a(x)vání  osobní ch ú dajů  ákazní ků i, r,i,oýiáumí stěn na * óoonycn stranxácn provozovatele [www.pvk.c/o-spolecnosti]  a zákaznické m centru

Provozovatele (dá| e jen ,zásady zpracování  osobní ch ú dajú ').

osobní ch ú dajů  provozovatelem, a to v rozsahu vyž adované m é l iJtóiip.'ei rl1 boú né nó nárí zeni o'oóňraně osobní ch ú dajů  (EU) č . 2o16/679. Odběratel se zavazuje

subjekty ú dajů  informovat zelmé ná ó tom, ž e jejic'n osobní  ú d'aje predáuá erouoŽovateli a seznámit je se ,Zásadami zPracování  osobní ch ÚdajŮ zákazní kŮ', vČ etně ÚČ elu

předání  a rozsahu předávaných osobní ch ú dajů .

osobní  ú daje odběratele a jeho kontaKní ch osob mů ž e Provozovatel rovněž  využ ivat pro zasí lání  novinek a.maí ketingovlých sdělení  (dále jen ,,zpráv"), jak je

popsáno v ,,zásadách ,p."Ňání  osobní ch ridajú  zákazní kú ,,. odběratel se mú ž e ze zasí lání  těchto zpráv kdykoliv odhlásit prostřednictví m lwww,pvk,czlo-

ipolecnostit nebo pomocí  odkazu umí stěné m v kaž dé  takoyé  zprávě,

smluvní  strany se dohod| y, ž e komunikace souvise.| í cí  s touto smlouvu bude adresována kontaktní  osobě uvedené  v té to Smlouvě, a to vČ etně poskytnutí  pří stupoWch ÚdajŮ

odběrate| e k zákaznické mu ueiu piouoiou"né mu na webov,ých stránkách provozovatele a zpří stupnění  daĚí ch osobní ch ú dajŮ Odběratele.souvisejí cí ch se sPrávou ieho

zákaznické ho ú č tu. pokud odběratel zpří stupní  sve pristupovÉ  ú Jaje třetí  osobě, č iní  tak na vlastní  odpovědnost, vč etně pří padných dopadů  na ochranu syých osobní ch

ú dajů ,

l. předmět smlouvy, Dodávka vody a odvádění  odpadní ch vod, Odběrné  mí sto evidenČ ní  ěí slo:  300074047

(1) předmětem té to smlouvy je ú prava vztahů , práv a povinností  smluvní ch stran při:

dodávce vody z vodovodu odvádění  odpadní ch vod kanalizací

ú č el dodávky Vody a odvádění  odpadní ch vod: š kolství  _ Střední  š kola a uč i| iš tě

V| astní k připoiené  stavby/pozemku:

odběratel

Vlastní k pří po,iky:  Není Ji uvedeno jinak, má se za to, ž e Vlastní kem pří pojky je Vlastní k pozemku nebo stavby připo.jené  na vodovod nebo kanalizaci,

Vlastní k připojené ho pozemku nebo stavby (vodovodní  pří pojka)

Vlastní k připojené ho pozemku nebo stavby (kanalizač ní  připojka)

(2) smluvní  strany se dohodly, ž e mí stem stavby nebo pozemku připojeným pří pojkou na vodovod a kanalizaci (dále jen ,,odběrné  mí sto') ie

Adresa odběrné ho mí sta:

Jablonské ho 785/ í , Praha 7 - Holeš ovice, k. ú . Holeš ovice, č , parc,336

35887121
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(3) smluvní  strany se dohodly, ž e množ ství  dodané  Vody bude zjiš ť ováno:

vodoměrem Umí stění  Vodoměru: sklep

(4) Smluvní  strany se dohodly, ž e množ ství  odváděných odpadní ch vod, pří p. i odváděných sráž kových vod, bude stanoveno takto

a) množ ství  odváděných odpadní ch Vod bude stanoveno:

ve výš i dodané  vody
b) množ ství  sráž ko\^ ých vod bude stanoveno:

výpoč tem

Dlouhodobý sráž kovlý normál:  540,0 mm/ rok, tj. 0,5400 m/ rok. oblast:  Praha

Klasií ikace ploch podle § 20 odst. 6 zákona Zpoplatněné osvobozené  od platby za sráž kové  vody

Druh plochy: Odtokou/  souč initel Plocha (m') Redukovaná plocha (m') PIocha (m') Redukovaná plocha (m')

zastavěné  plochy 0,90 óoz 326 0 0

těž ce propustné
zpeVněné  plochy 0,90 0 0 0 0

B
propustné

zpeVněné  plochy 0,40 0 0 0 0

U
plochy kryté  Vegetací

zatravněné  plochy 0,05 0 0 0 0

souč et ploch

Roč ní  množ ství  odváděných sráž korných vod Q v m3

362 326 0 0

176 0

=  souČ et Redukovaných ploch (=  P| ocha krát odtokorný souč initel) v m2 krát Dlouhodobý sráž korný normál V m/ rok.
V pří padě, Že dojde ke změně podmí nek stanovených zákonem pro osvobození  plocň od platb-y za sráž kové  vody, je odběratel povinen do 15 dnů  předat Provozovateli
podklady pro pří sluš nou změnu Smlouvy.

Smluvní  strany se dohodly, Že Provozovatel je oprávněn Údaj o hodnotě dlouhodobé ho sráž kové ho normálu, použ itý pro výpoč et množ ství  sráž kovlých vod odváděných
do kanalizace, pravidelně aktualizovat na základě ÚdajŮ poskytnutých Č eským hydŤ ometeorologickým ú stavem neoó jat< ou-rotiv j inou organizací  jej nahrazu)í cí  tar, áuy
Údaje obsaŽené  V té to tiabulce byly v souladu s p| atnými práVní mi předpisy. zhěná ú daje o hoanote dtounodobé ho sráž kové ho noimálu uvidené ho'v č l. t. oosi. l pism. oj
té to smlouvy není  povaŽována za změnu té to.smlouvy. Platné  hodnoty dlouhodobých sráž kov,ých normálů  jsou uveřejněny prostřednictví m vlastní ch weborn/ch'stráneŘ
Provozovatele, nebo jiným v mí stě obvyklým zpŮsobem, a jsou k dispozici na pracoviš tí ch Provozovatele (záka2nická cenira; . 

-

(5) Smluvní  strany se dohodly, Že limit mnoŽství  dodávané  vody a limit množ ství  a pří pustné  limity ukazatelů  zneč iš tění odváděných odpadní ch vod budou:

Limit množ ství  dodávané  vody je dán profilem pří pojky a kapacitou vodoměru.

Množ ství  urč ují cí  kapacitu vodoměru: 20 ms za hodinu,

Limit množ ství  vypouš těné  odpadní  Vody je dán profilem pří pojky.

Pří pustné  limity ukazatelŮ zneČ iŠ tění  vypouŠ těné  odpadní  vody jsou stanoveny v pří sluš né m Kanalizač ní m řádu, není -li V té to smlouvě stanoveno j inak. Kanalizač ní  řád je
uveřejněn na Webor^ i'ch stránkách Provozovatele nebo jiným V mí stě obvyklým způ sobem a je k dispozici na pracoviš tí ch Provozovatele (zákaznická centra).

Pro odběrné  mí sto platí  Kanalizač ní  řád ÚČ oV.

(6) PoČ et trvale pňpojených osob pro dodávku pitné  Vody Č iní  o os. a poč et trvale připojených osob pro odvádění  odpadní ch vod č iní  0 os. (dle vyjádření  odběratele) .

(7) Tlakové  poměry V mí stě napojení  vodovodní  pří pojky:  Minimální  t lak:  o,í 5 MPa. Maximální  t lak:  0,60 MPa.

(8) Ukazatele jakosti dodávané  pitné  vody jsou: Minimální  hodnota vápní ku: 30 mg/ l. Maximální  hodnota vápní ku: 1 10 mg/ l. Minimální  hodnota hořč í ku: 5 mg/ l, Maximální
hodnota hořČ Í ku: Í  0 mg/ l. Maximální  hodnota dusiČ nanŮ: 50 mg/ l. Aktuální  hodnoty ukazatelů  jakosti dodávané  pitné  vod-y jsou k dispozici na Webo\^ ých stránkáchprovozovatele.

1l. Platební  podmí nky
Smluvní  strany_ se dohodly, Že vodné  a stoČ né  hradí  odběratel Provozovateli formou pravidelných zálohorných plateb dle rozpisu záloh a na základě koneč né ho Vyú č tování
Vodné ho a stoČ né ho a/nebo formou pravidelných plateb dle skuteč né  spotřeby na základě vystávené  faktuiy, následovně:

sjednaná tnýš e zálohorných plateb do první ho vyú č tování :  1 680 Kč č etnost záloh: měsí č ně

splatnost záloho\^ / ch plateb je stanovena v rozpisu záloh.

způ sob platby zálohov,ých plateb vodné ho a stoč né ho: Bezhotovostně

Č etnost odeč tů  a koneč né ho vyú č tování :  rok

splatnost faktury vodné ho a stoč né ho je 17 dní  od data Vystavení  faktury.
Provozovatel odeŠ le fakturu odběrateli neprodleně, nejpozději vš ak do tří  pracovní ch dnů  od Vystavení

Způ sob pIatby faktur vodné ho a stoč né ho: Bezhotovostně

Smluvní  strany sjednávají  vystavování  a doruč ování  daňo\^ ých dokladů  (faktur) v el, podobě na adresu: info@oaholesovice.cz

Přeplatek koneČ né ho Vyú č tování  Vodné ho a stoč né ho bude Vrácen na ú č et odběratele č . í 07-38016o267to,1oo.

Přeplatek koneČ né ho Vyú Č továnÍ _Vodné ho a stoČ né ho za předcházejí cí  zú č tovací  období  bude pro platební  styk přes SlPo v max. rnýš i 1. zálohové  platby použ it na ú hradu
záloh vodné ho a stoč né ho v dalš í m zú č tovací m období .

35aa7121



lll. Podmí nky dodávky vody z vodovodu a odvádění  odpadní ch vod

kanalizací

(1) Provozovatel se zavazuje za podmí nek stanovených obecně závaznými

ilá; ; ilŮ-d; i.ý " 
touto SrnlJÚu dodavat Odběrateli ve siednané m

Odběrné m mí stě z uooouoOi"pňňoÚ-vodu v jakosti.předepsané  platnými

fi; i; j 'př; j; řv a oOvaoCTránátiiaci oapaóní  vody vzniklé  nakládání m

stakto dodanou vodou, ,ráir.o"J"oov a ódpadni vody zí skané  z j iných

zdrojů .
(2) odběratel se zavazuje platit Provozovateli vodné  a stoč né  v souladu

5l'rž ,"o".T.ár-š t"* ř.ý"n-Ňo š mlouvou. K. Vodné mu a stoč né mu je

É ;lrffi; ilř''"ňiZiňá. b} i'pJĚí t; t ópú  v souladu s platnými právní mi

předpisy.

řái-Ň"áonoOnou-li se Smluvní  strany jinak, jsou povinny si poskytovat

iá!ř.á ňi.c-.i ,. poonrilĚr,,.tuno,i"ňy.n 
,tóuto 

š mlouvou ode dne její

ú č innosti.

lv. prohláš ení  smluvní ch stran

(1) Provozovatel prohlaš uje, ž e je provozovatelem vodovodŮ a kanalizací

oroveře.| nou potřebu a ;Š "b"Ů Óprávněnou k.provozování  vodovodů

a kanalizací  ve smyslu prisrir-siyin u'riánáu"ni p]adých právní ch pfedpisů ,

Provozovatel Oate pronra3ijei,'-ie ie oprávněn uzavří t tuto Smlouvu

na základě smlouvy o p,Juáiouini 
'uzavřené  s vlastní kem vodovodů

a kanalizací  pro veřejnou p"ir"Uu ár" § 8 o-dst, 2..zákona o vodovodech

a kanalizací ch a ž e je "u" u,tánu ř Odběrateli osobou odpovědnou

za dodávky vody z vodovoáJ 
" 

oOuaaáni odpadn_í ch vod kanalizací , Dalš í

informace o vlastní kovi ; ; ; "dů  a kanaiizací  pro veřejnou potřebu,

termí nech pravidelných ooé č to uóáó.erů  a iakosti pitné  vody jsou uvedeny

na webových stranr< acn 
-'irivoióvatele' a v zákaznických centrech

provozovatele.
Áš rrr".Gr"ny prohlaš ují , ž e veš keré  ú daje _uvede_né  

v té to smlouvě jsou

rdivé  a správné . Ooucra'ieiú ie lrohlaš ujÓ, ž e splňuje vš echny podmí nky

stanovené  zákonem o vooořÓJecn'a ianaliiací ch pro připojení  na vodovod

a kanalizaci.

V. Zpú sob zjiš ť ování  množ ství  dodané  vody a odváděných odpadnich

(1) Smluvni strany se dohodly, ž e množ stvi dodané  vody, množ ství

)r'o"rlie"ý"n odpaání ch uJ á ááuaOenych sráž kových vod bude zjiš ť ováno

p rovozovatelem .pt .oo"rri-.Ěn-ou* y, v č lá nku. l,-té 1o Sm louvy, M nož ství

dodané  vody, vypoustenýcrioJp"Jnón vod a odváděných sráž kových vod

zjiš těné  způ sob". .t.noi"Ň-ni u etanXu l, té to Smlouvy je podkladem

orovvú č tování  dodávky ""iv " 
výuetovani odvádění  odpadní ch vod

itartú raci vodné ho a stoč né ho),
(2) Není ] i množ stvi uvpouliěiy"n odpadní ch vod měřeno, předpokládá se,

ž e odběratel, který ooeniáv-ájři 
"óió""or, 

vypo_uš ti do kanalizace takové

množ ství  vody, které  poiĚ oO"etú  na uóOÓ,Cru nebo podle výpoč tu

v souladu s platnými prauňi.i piěopú v z vodovodu odebral, s připoč tení m

odvedených sráž ko\^ y'ch "áf 
,',ňáZŠ wí  odvedené  vody zí skané  z j iných

zdrqů . Z ploch osvobozffiň," ,iron" od povinnosti platit za odvádění

sráž korných voo ooocrateí  tiráji poui" rnnoz,t,ií  odlá.děných odpadní ch vod

ziiš těné  dle věty prvni 
'il"i 

J,áiióWch _vod, 
Takto zjiš těné  mn9ž 9lví

Í l'rl; r!] ,uňýi.'""lip; j; í ;  
-"oo -ié  

poáklade, pro vyú č tování  stoč né ho

(fakturaci stoč né ho).

i§": ; : ii; ; "il# ;"tel vodu dodanou vodovodem zč ásti spotřebuje bez

wouš tění  do kanalizace 
-"* Ltó-rnoz.wí  je prokazatelně větš í  než  30 m"

ok, zjistí  
"e 

mnozŇi'-o= apáoni"n á Š ráž korných vod odváděných

oo kanalizace buď měie; l; , nÓ6Ó-ÓaUor"nYrn výpoč tem podle technických

ú da,iů  předlož enY"n OjŮjiátáÉ m a ověienýiň. Provozovatelem, pokud

se předem Provozovatel Š ÓOřé ,ái"rě, nedohodti,linat< , NebudeJi množ ství

spotřebované  OoOane uojy-niiýpouSié n9 do.kanalizace měřeno vodoměrem

odběratele umí stěným ,i" é ,i.oii.tné  odboč ce, je odběratel poyip|

prokázat provozovateli .nizš wi š potr.bované  dodané  vody nevypouš těné

do kanalizace iinym vnojiym'zf,irioUem tak, aby bylo mož né  prové st

odborný výpoč et.
(4) odběratel je povinen umož nit Provozovateli pří Stuo k vodoměru, zeimé na

za ú č elem provedeni 
"d;áň; '; ; ; -orňCru 

u r,jntl"oV, ú drž by nebo. výměny

vodoměru, cnranit vooá"rriěi preá- poSXození m, árátou nebo odcizení m,

vč etně zaří zeni pro oáiŇ'oo"elt " 
dalš iho pří sluš enství  vodoměru,

montáž ní  plomby a prá,-UÍ  pior",^ ii"i ú ředni _ověření  
vodoměru podle

obecně závaznycn pravnil'rr i,r"ápi,Ú (zejm, před zásahem iiné  osoby,

pů sobení m mechanické  Sí ly, ohněm, mrazem apod,), a bez zbyteč né ho

odkladu prokazatelně 
"^ ái,ii 

P,"ázovateli | eji'ch poš kození  č i závady

v měření . eyta-li netun-ki; ;o,t uóOorně,u nóbo poš kozeni 
-vodoměru,

ooš kození  č i ztráta ,uiáJni pro áalkový odeč et č i dalš í ho pří sluš enstvi

Í fiňH ffi;  ff# .; i"plá.iv " 
plómby prokazují cí  ú Ť ední "ověření

vodoměru podle oneln! " iauá',nYcň praul,"|  předpisů  zqlt9ob,ela

nedostateč nou o"nr"no; 'óooeiááÉ . n"uo pří mým zásahem odběratele,

hradí  ú jmu a nákladi 
""--ř.to -"poiuné  ,odběratel, 

Jakýkoliv zásah

do vodoměru, zaŤ izeni 1i,.o ěari""v ooěeát ei oatsino pří sluš enstvi vodoměru

nebo montáž ní  prorUv""-pro,Úý' prokazují ď ú ředni ověření  vodoměru bez

souhlasu Provozovatele*  ie-'náóripustnY, P.rovozovatel má právo zaiistit

iednotlivé  easti voooriěiu něil"Fňd pří sluš enství  proti neoprávněné

manipulaci. OOOCrater'iá-povlnen áoOaet podmí nky umí stění  vodoměru

stanovené Provozovatelem'Pokudjevodoměrlmí stěnvŠ achtě,je
odběratel povinen za; istit, aoy-t'ato š achta byla Provozovateli pří stupná

aodvodněná. Je-li š achta "ňteni 
na mí stě veřejnosti pří stupné m, má

odběratel právo po oonáiJ,i,-próvozovatelem,_š achtu zajistit proti

neoorávněné mu vniknutí ;  t im'"nen-i Ooiěena povinnost je,ií ho zpří stupňováni

ffiÍ ; ; ; ; ; i; il. Ě"'r."J piióoirá neUá vnitrni vodovod nevyhovuje pož adavků m

oro montáž  vodoměru, iu ÓáĚé i"t"r povinen. na vyzvání  Provozovatele

lii"á.ř',l"'r''",iiiá.J lrit iĚ řoii"one ubo,v, Je-li množ ství  vypouš těných

lio"oi'"n'."'Jouáoeny.n 
-"áiiow"ri 

uod.. T_"ř9n9 
měřicí m zařizení m

Odběratele, je Provozovate'Í  opáné n . prů běž ně ko_ntrolovat funkč nost

; il# ; ; i rÁé  ri"i no_ r ri.en-i a ÓOué rater ;e povinen u mož nit P rovozovateli

přistup k tomuto menclm, ,ári)ěÁi, Pří siup k vodoměru nebo měřicí mu

zařizeni Odběratele Je ÓJOJát"r povinen um_ož nit Provozovateli

vnezbytné m rozsahu u t"k, ; ; r-Ňy bodž eny pož adavky bezpeč nosti

; ; ;á;Y;; ."í  při práci .táno"ááe o'UÓcně závaznými právnimi předpisy,

řs;  ililili .ř"'"v'i" o"n"ilv, z" .y gyr"r1tÝctrpří padech je Odběratel

oovinen umož nit prouo,ou"teti n a základé  jeho výzvy V nezbytné m rozsahu

fi: ',',ř'ř'ffi; ; ;# i;  rJnáii"iňi pripoi," 
.n"b_9 |  vnitřní mu vodovodu

avnitřni kanalizacl, r"r,"nul" r.ie"teii'iontl.oty už í váni vnitřní ho vodovodu

a vnitřní  kanalizace a plneňi poáŇňei stanoué nYch touto Smlouvou nebo

obecně závaznými právní mi předpisy, 
_

ř6) ilffi;6i i6 oprauntn Óřeiuš it nebo omezit dodávku vody nebo

odvádění  odpadní ch vod:

"i "iioi""áOii"i 
plánovaných oprav, udž ovací ch a re_vizní ch prací ch,

; í  ".§; ililř-i ; ; i; ; ; i'o;ňaióĚtecn nu< ým pož adavků  m ta k, ž elakost

; ffi 
,il; ř,; ,ó-u"-uooou-oa-u-rt} " 

ónro.it zdí auí  a bezpeč nost osob

a zoů sobit š kodu na majetku,

; )'ffi ; ,; ; i: ii"ó j ;ě;"ť J 
- 

P;"ozovateli po jeho opakované  p í semné  výzvě

řii"t"rp"ř-'pripÓ"u, uoOo.Ó* -neú á Žarii"ní  vnitřní ho vodovodu nebo

kanalizace,
lj i'Ůvii-jřiiste.o neoprávněné  připojení  vodovodní  pří pojky nebo kanalizač ní

3i'X?5I '.u".'-'' odběratel závady na vodovodní  nligojce nebo kanalizač nj

ří iii] ř"-,i,"t" ná vnitrniii-vááouóou nebo vnitřní  kanalizaci zjiš těné

provozovatelem,

fl při prokázání  neoprávněné ho odběru vody nebo neoprávněné ho

vvobuš té ní  odpadní ch vod, nebo

; it,ň;ř'ňjiě] ii' ó-juiiáú le s placení m podle siednané ho způ sobu

ú hrady vodné ho neuo stocňěno é ilejicň záloh po dobu delš í  než  30 dnů ,

6 řá; ilkil uoJo,nc."ř uĚŠ t-ňiŘ uooouóoy,, _1._yii,kou 
pří padů , kdy

přede dnem n"oyu u",n'n-o,ti zákona o vodovodech a kanalizacich

se prokazatelně .t"r ur""iniřu'rn uoJoměru Provozovatel, Dalš í  podmí nky

měření  a způ sobu ,iiStoujni'áoOáu,Ú uoOv a odváděných odpadní ch vod

jsou upraveny záronem o 
-u-oaouóO"cn á kanatizací ch a prováděcí mi

předpisy k tomuto zákonu,
(8) Pokud je zřizen na vodovodní  pří pojce pož ární  

.obtok, 
lze ho využ í vat

i; 'hffi;pň pii,*  tás_.n-iř; ; ;u Í ;ďo'eřió9ž áTl:h revizí ch, a to výluč ně

osobou k tomu opravneni,i-PÓr,O Oojde Ř tomuto využ ití  a v souvislosti

stí m k poruš eni pro.ov,'iJ,óouěátát 
,pouin"r, 

tuto skuteč nost neprodleně

oznámit pí semně prouoá"t"ň. Bylo_| i poš ko^ zení  plomby na pož árnim

obtoku způ sobeno ned;J; i;ěnou Ócnrai,ou Odběratelem nebo pří mým

zásahem odběratele, nrao-i-ujmú  a náklady s tí mto spojené  odběratel.

Vl. Způ sob stanovení  vodné ho a stoěné ho, fakturace

(1) Cena vodné ho a stoč né ho je stanovována podle cenov,ých předpisŮ

} ,] přŠ rulne 
""nove 

oooňňi, itóú m je zpravidla.obdobi 12 měsí ců , a forma

vodné ho a stoč né ho ř-';ů ;-; ,";",fu rozhodnutí m vlastní ka vodovodu

a kanalizace. Cena a 
-rř,u- 

uoJneho a stoč né ho jsou uveřeiněny

ir".ii.j iiČ t"i, ouecnicn ,iájO, ,"gionarní ch iní ormač ní ch mé dií , pracoviš ť

Provozovatele trax",ni"rá--'iáňtál, vlastní ch webových stránek
'Prá"Óróráiár" 

neŮo j iným v mí stě obvyklým způ sobem,

(2')zmé nacen a formy 
";# i,; ; ; "ilé ho 

ňení  považ ovánaza změnu té to

Smlouvy. Pokud dojde ř"'i,É ňC Ó"nv nebo formy vodné ho a stoč né ho

v prů běhu zú č tovací ho 
"i'ňoii, 

,.oroeri piovozovatel spotřebu vody v poměru

doby platnosti pů vodni ,-nouJuYi" 
""ny 

nebo formy vodné ho a stoč né ho,

(3) Vodné  a stoč né  .á--;"áňÓ,r"zŘo.You,lŤ ^ 9.,duouslož kovou formu,

Jednoslož ková toma uoOneňo a stoč né ho je so_uóinem ceny a množ ství

odebrané  nebo vypousřěirJ'"Op"a,i v9Ov i 9raZrových 
vod stanov_eným

v souladu s touto smtoiiu"ou,-'ouou,rozróvá forma vodné ho a stoč né ho

obsahuje slož ku, xterá lě","reiňá.- ceny podle cenových předpisů

a množ ství  odebrané  n"UÓ- uv-p-ou,tene oOpáOni v9dv q s,ráž _k9vých vod,

a pevnou slož ku stanove] iou v souladu s platnými právní mi předpisy,

Stanoví Ji tak platné  p,a""ipr"jňŮř,lá iiouojou"i"l v pří padě dvo_uslož kové

formy vodné ho " 
,t"ěrráňÓ-i-ovinen posrytnout na základě ž ádosti

Odběratele primerenou Jeiu-, Fňé  slož ky, pokld bude vodovodní  nebo

ř"* "ri.jé .i !v.te, n"mŘé ňi pó ooou o"tsi než  
_24 

hodin, Je-li stanovena

dvouslož ková tor." uoánenb a stoč né ho, a odběratel neodebere

v pří sluš né m ,oetoua"iř"oů áá-ui aooáu"nou vodu nebo nevypustí  ž ádné

odpadní  vody, je pou,nun--,-"pTátii 
-Provozovateli 

pevnou slož ku vodné ho

a stoóné ho.
(4) Provozovatel ,je oprávněn započ í st qŤ í Pdly přeplatek odběratele

na uhrazení  vesten;cn lpiatnýcn pónledávek.na jinÝch odběrných mí stech

té hož  odběrat"l". o řJxřo"'pi",i"o"ny,n zapoé tetn bude provozovatel

odběratele informovat,
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(5) povinnost odběratele zaplatit provozovateli peněž ité  plnění  podle té tosmlouvy je splněna okamž ikem připsání  prislJsne č ásiky ;e "ňilpi;ň
bankovní ho ú č tu provozovatele uveděné ho ira raiiure n"no ,o.piš u-ráro-n,
3. 

t9, t9.!9y, je-li platba 
. 
označ ena správným variabilní m .vroor"r.

Neiden-tifikovatelné  platby. je- provozovatet opiávncn vratit zpci'na rič ei,zněhož  .byly zaslány, č í mž  není  dotč ena 
'povinnost 

OOOěratete splňiizávazky dle té to Smlouvy.
(6) provozovatel je oprávněn jednostranně změnit výš i a č etnost zálohových
nebo pravidelných plateb, č etnost odeč tů  a č etnosí  koneč né ho uv,:etou'anipodle č lánku ll. té to smlouvy tak, aby ;e; iclr výie a č etnost 

"ápó"ioái"předpokládané  výš i vodné ho a .ioé r,eto 'jtáceneno 
odběratelem

v následují cí m zú č tovací m období . předporlaoanoJvysl vodné ho 
" 

.toeňenoplacené ho odběratelem. v následuj'í cí m zú etovácí m oooooi sú náviprovozovatel na základé  množ ství  uóoy oooáne bdběrateli 
" ,; ; ; iiodpadní ch vod odvedených pro odběraiete v | reocnazelicim zr:etovacim

období  a na základě platné  ceny a formy vodné ho a stoč né ho.

Vll. Odpovědnost za vady, reklamace

(1) odběratel je oprávněn uplatnit vů č i provozovateli práva z odpovědnostiza vady v souladu s obe_cně závaznými právní mi přeápisy a Re[ la; ; ilí mřádem Provozovatele. Platné  zněni Ráklamaenirro iaai i" .""r"iňé "o
na webových stránkách Provozovatele a je k cí ispozici v ;enó zakznňt< emcentru. Odběratel tí mto prohlaš uje, ie byl 

' s netí amaenim rjOěmPlovo7ovate| e seznámen, a Že mu pórozuměl u ptne, rozsahu.(2) Jakost pitné  vody je u,rč enb .platnými i,nluniri pú pisy, kterýmise,stanoví  pož adavky na zdravotní  nezávadnost pitné  voáy';  r.* ;ň
a č etnost její  kontroly.
(S,).Prga1 ochrany veřejné ho zdraví  mů ž e povolit na č asově omezenou dobuuž ití  vody v soula.du s platnými právní mi'preOpisý, Řtera nesplňuje mezníhodnoí y 

. 
ukazatelů  vody 

.pitné , 
's 

výjimkóu miriobiologictYón ,ju."i"i,i
za podmí nky, Že nebude ohrož eno verejné  zdraví . poole ňí stnicn póárir"r,
mohou být stanoveny odchylné  provozňě závazné  pái"."try jakosti a t laku
s přihlé dnutí m k technologickým podmí nkám vooáensrycň 2arizeni, i tána č asově vymezenou dobu. V takové m pří padě budou dotč ené  ukazatele

l11.jl^ L.: !I ^ l^ 9:1r.:_iáry 
ve váahu t maiimatn im- hodnotám oáie".il"ň

UKazatelu stanovených v rozhodnutí  orgánu ochrany veřejné ho zdraví .(4) Vzniknou-li chyby nebo._.omyty při rietovani 'vóJneno 
nebo stoč né honesprávným odeč tem, no.yž lil_nesprávné  ceny vodné ho a stoeneňo,poč etní  chybou apod., mají  Odběratei a Provozovatól právo na 

"ň; ; ilinesprávně 
-ú č tovaných č ástek. odběratel je povinen uplatnit reklamacinesprávně ú č tovaných č ástek bez zbyteenenó oa'tiaJu poté , co mct moinoš itakovou vadu zjistit, a to pí semně nebo osobné -v zákaznické m centruprovozovatele.

(5) Provozovatel reklamaci přezkoumá a výsledek pí semně oznámíodběrateli ve lhů tě 30 dnů  ode dne, kdy rekhmáci óuáa"l. JeJi na základěreklamace vystavena opravná faktura, 
-považ ujó 

se soueasně za piserňá
oznámení  o výsledku reklamace.

Vlll. Dalš í  práva a povinnosti smluvní ch stran
(í ) Od.běratel se zavazuje bez_zb_yleč né ho odkladu, nejpozději vš ak ve lhů tě
1S_d.nů  ode dne, kdy se o změně dozvěděl, ornárit Ěiouorovateli pí semněkaž dou změnu skuteč no.stí  v té to Smlouvá uveOenYcn Úň"O.Ylňproplnění ,_ jež  je předmětem té to Smlouvy. Za roznóane sruteenásti
se považ ují  zejmé na identifikač ní  ú daje o OáUěrateti 

-alnebo 
o Odběrné m

mí stě a/nebo ú daje pro fakturaci vodné ňo a stoeneno.
(2).provozovatel je oprávněn provádět kontrotu timitů  zneelstení  odpadní chvo! n9dle.. podmí nek platné ho 

_Kanalizač ní ho ráOu, pripaOně povolení
logo_pftivlí | 9 ú řadu. K výzvě Odběratetele rrovozováiár ňouln"n po!Řvtnoui
odběrateli informace o jakosti-pitné  vooy, povoieř miie zneeiš tění  odpadnívody a povinnostech Smluvní ch stran vyplývají cí ch z-Kanallzailih" ; ; ; ; ;
V_č etně záVazných hodnot ukazatelů  ] imitů  l'né eisicni odpadní  vody.
(3)^ odběratel je povinen už í vat vnitřni vodovod á unitiňi kanalizáci takovýmzpů sobem, aby nedoš lo k ohrož ení  jakosti váJý ve vodovodu. odběratelje povinen už í vat vnitřní  vodovod a vnitřní  kanalizáci v stutaou 

"t""Ň.iyripož adavky na vnitřní  vodovod a vnitřní  ranatiiaci,-ze;mé na vevztahu
k použ í vání  maleriálů  pro vnitřní  vodovod. potruui vóoov'oou pro* iejnou
potřebu vč etně jeho pří pojek a na-ně napojenych vnitřnth .oruoáů  n".ri oy]propoj91o s vodovodní m p_otrubí m z ; lné no zoroje voay, nez 1e voáorřJproveřejnou potřebu. Odběratel__je oáte povineň rioii se pri vypouš tění
odpadní ch vod platným kanalizač ňí m řádem a aóorzovat zavaznó'noánó§limitů  ukazatelů  zneč iš tění  odpadní  uooý u- torřo kanalizač ní m řáduu_vedené . odběratel je dále povinen u ,istě a io.sanu stanovené m
kanalizač ní m řádem kontrolovai timity zneeiš těni uypo-ustený.n oopaánÉ iivod do kana| izace. odběratel, které mu ;e tanatizánim řádem stanovena
a/nebo ve smlouvě sjednána povinnost ilreOttaOai Právozovateti protokoly
ový.sledcí ch kontroly limitů , zneč iš těni vypouš těnYch odpadní ch' 

""á, 
jépovinen doruč it provozovateli v originále neoo ovcrenb kopii protok'olovýsledcí ch takové  kontroly proveóené  k tomu oprávněnou osobou

do 30 dnů  ode dne doruč ení  lakové ho protokolu ÓOOť rateti. Neprovede-liodběratel tuto kontrolu v souladu s kaňalizač ní m oá"., j" provozovatel
oprávněn prové st takovou kontrolu.sám nebo pro"řáánióú i, t i.t i ó""ů vavýsledek.takové  kontroly,použ í t jako podklai pro prip"One stanovenísmluvní  pokuty dle č l. lx. té to smlóuvy.'odběraté l ie'v iatovem pripaoe
povinen uhradit Provozovateli náklady taŘové  kontroly.'
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!a| . !o!o.mer ke zjiš ť ování  množ ství  odebí rané  Vody a měřicí  zaří zeníOdběratele ke zjiš ť ování .množ ství  vypouš těných odpaání ch' ; "ádě;ř;
sráž kových vod podlé há ú řední mu ové reni podie ptatňých prauni.ňpi"Jpil,i.
ověřování  je povinen z9jistit v pripadc voáomé ru 

'na 
své 'n;ň"; ;Prov,ozovatel a v pří padě měřicí ho 

'zaří zení  
óJoeát"Ě Ě".iiiřái?ilmnož ství  vypouš těných odpadní ch a odváděných sráž kových voo oáueiatei.Do_dávky a služ by souvisejí cí  se zří zení m, pio-uoi". a zruš ení m měřicí hozaří zení  ve vlastnictví  odběratele proubde provozovatel za ú platu

a_v rozsahu a za podmí nek stanovených dohodou Smluvní ch stran.(5) Osazení , ú dňbu a..yÝměnu vbdoměru pio"aOi Provozovatel. Jehopovinností  je oznámit od.běrateli výměnu uooomeiu atesp"n rs jňi ói"jěr,souč asně s vymezení m č asu v roziahu maximá| ně 3 hoáin, a i"l ;  ilí p; ; ;ž e vodoměr je pro provozovatele pří stupný oáz r:Ěasti obucr"t"l"l í or-uise s Odběratelem nedohodnejinak.
odběratel je povinen tyto č inn-osti umož nit a v pří padech potřeby poskytnout
potřebnou souč innost. O_.dběratel neb.o j í m pduer* a 

".bná "ia-ňřř"'ňřipři výmfuě vodoměru pří tomen a ověřií  si š tav vóáomcru , n"pii.rš "noiiplomb. Pokud tohoto své ho práva Odběratet nevýuZije, ."rů ;  p;; ; j;provedení  těchto ú konů  zpochybňovat.
(6) 

.pro-vozovate|  
je oprávněn ú č tovat pauš ální  náklady v souvislosti

s uplatnění m Pohledávky 
.z. 

té to smlouvy, které  jsou stanoveny V cení kuProvozovatele a odběralel je povinen'je'Ěiěu,ož u"t"ri uhradit. cení k,ve které m jsou uvedeny ú hrady i za dalš í 'výkonyá einnosti provozovatele
v souvislosti s touto smlouvou, je k disp-ozici' na webových stránkáchprovozovatele a v zákaz.nických óentrech'provozóvatele. odběratel tí mtoprohlaš uje, ž e byl s cení keí n Prov.ozovatele přJ joopisem teú  Srráu"vseznámen a ž e mu porozuměl v plné m rozsahu.
(7) Smluvní  strany se dohodly, 

'Že 
máJi být tato Smlouva, nebo dohoda j í

mění cí  č i doplňují cí  (dále ien 'Dodatek''), u iouiáau .á zákonem ó,34ot2015
99, o rggis1ry smluv (,,ZRS''), uverelnená pr* ti"Jňi"tui, ,egiiú  sr| u; , řařjejí  uveřejnění  se zavazule zajistit b-ez zovieené nó áJtr"ou, ř,eipóiJé ii oď-dnů  

_ode dne její ho uzavření ,. na sve náňady poŠ tuň"rn stanoveným v ZRĎo_qgěrgtel V pří padě, ž e odběratel nesprni iaváiái uvedený V předchozí
větě-, 19 Provozovalel oprávněn Smlouvu neoo 

-ĎóJ"te*  
v registru smluvuveřejnit sám. v pří padě poruš ení  povinnosti ooú é ratere uvedené  v tomtoustanovení , odpoví dá tento provozovateli za majetkovou i nemajetkovou

uJmu.

lX, Zajiš tění  závazků  Smluvní ch stran

(í ) pro pří pad prodlení  které koliv smluvní  strany s plnění m peněž ité ho
závazku podle té to smlouvy, se povinná smluvní  strana zavazu]e zaplatitoprávněné  smluvní  straně za kaž dý den prodlení  ,iior , prooGni ve-řš istanovené  v souladu s platnými právní mi ořáOoisu
(2) .Pro pří pad prodlení  Prcvozovatele 

's 
plirěňim peněž ité ho závazku sismluvní  

_ 
strany sjednávají , vedle pouinliásii i"ólatit odběrateli ú rokz prodlení  podle odstavce_ 1 výš e, povinnost zaptátit oooěrateli smluvnip_okutu ve výš i 0,05 Yo z dluž né  č ástky'za r< aZoý oeripiáoteni.

(3) Odbě_ratel se zavazuje zaplatit Provozovateti Š mtuvni pokutu ve výš i5.000,- Kč  za kaž dý zjiš těný pří pad neopraunCněno odběru vody neboneoprávněné ho vypouš tění  odpadnich vod.
(4).odběratel se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní  pokutu ve výš i
i;909,- í č  za kaž dý pří pad.poruš ení  povinností  uu"á"ný"n u er V. oO.t.-řli
té to Smlouvy, jakož  i za kaž ,,clý. pří pad poruš ení  sve póvinnosti poOre. é i Villl
9_q.l 

(1) té to Smlouvy nebo č l. Vltl. oOst. 1S1 teto Š ml6uvy.
(5) smluvní  pokuty podle tohoto č lánku isbú  splrtnó ň", zbyteč né ho odkladupoté , co povinná smluvní  strana obdž í  pí semnou výzvu oprávněné  smluv,ístrany k jejich zaplacení .
(6) zaplacení m. smluvní  pokuty podle tohoto č lánku není  dotč eno právďoprávněné  Smluvní  strany Lla -náhradu 

Stoay, v8etne nanrrJv §iáovpřesahují cí  smluvní  pokutu. odběratel odpoví dá'za š ioou, kterou rpú .áĚí rProvozovaleli poruš ení m právní  povinnoŠ ti;  touto-SroOou jsou i Úká;r;které  vznikly Provozovateli_ v..souvislosti 
"" 

i'j iStouJni, neoprávněné ho
odběru vody nebo neoprávněné ho vypouš těni oaiáánicn voO.

X. Doba platnosti a ukonč ení  Smlouvy

(1) Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvní mi stranamia ú č innosti dnem uveřejnění v registru .nituu'or" zŘš  
"irzaví rá 

se na dobuneurč itou.

(2) Tuto smlouvu jsou obě smluvní  strany oprávněny jednostranně pí semně
vypovědět s výpovědní  dobou.tři. měsí ce. vypovconi ááia zaeinaběž et první
den kalendářní ho měsí ce následují cí ho po ábrueáni výňovědi druhé  smluvní
straně.
(3) kterákoliv ze smluvní ch stran je oprávněna od té to smlouvy odstoupit vpří padech stanovených zákonem a touto smlouvou. kt,erákoliv ze smluvní ch
: t1n. 

j"^  oprávněna odstoupit od Smlouvy v pripaOě, le soud na majetekdruhé  Smluvní  strany prohl_ásí  konkurz.'r"tó Š rĚuuá zaniká odpojení mvodovod.ní  i kanalizač ní  pří pojky od vodovoJu neto ranati.""e neboodpojení m jen jedné  z nich, jeJi předmětem š rlouuv jen dodávkaVody/odvádění  odpadní ch vod.
(4) Uzavření m nové  smlouvy o dodáVce Vody a odvádění  odpadní ch vodmezi smluvní mi stranami pro odběrné  misí o uveoene v č lánku l. té to
_S]nlou} / y 

se tato Smlouva považ uje za ut< oneenou.'Úraurenim té to Smlouvyse ruš í  vš echny, mezi smluvní mi stranami dří ve uzavřené , ilň;ý
o dodávce vody a odvádění  odpadní ch voO pro ste;ná Ódtěrné  mí sto.



(5) Smluvní  strany Se dohodly, ž e pro pří pad, ž e odběratel tuto Smlouvu

řádně neukonč í  v souvislosii'i" 
"enóu'vlastnictvi 

připojené  nemovitosti

iilň; il; lrta), zaniká t;6Š ;Ň", dnem, kdy nový vlastní k připojené

nemovitosti prokáž e Prouo,ou-utáii n,bytí  vlastnické ho práva k ní  a uzavře

novou smlouvu o OoOavce voáy á 'oOuaOěni odpadní ch vod k té muž

odběrné mu mí stu.

6 S.ň; j iió .. dohodly, ž e při jakemkoliv ukonč ení  té to Smlouvy, je

odběratel povinen nu .u" ňáxruJv"urnoznit Provozovateli prové st koneč ný

odeč et vodoměru " 
Xontr.otr niJň cí ho zaří zení  Odběratele, je-li mn_ož ství

vypouš těných odpadnicn_voJ u'oJuiJenY"n sráž kových vod měřeno, Pokud

bezprostředně po .* on""ni ij t"-Š ,r",w nenabú de ú č innosti obdobná

smlouva o dodávce uooy 
"'oouáoěňi 

Óopaonicn vod vztahují cí  se k té muž

Odběrné mu mistu, je oŇá"r pouin"n _na sy9 náklady umož nit

Provozovateli také  pří paOnoi JámóntáivoOoměru a dalš í  č innosti nezbytné

k ukonč ení  dodávky uoov á-oOuááCní  odpaOnich vod, Dojde-| i k ukonč ení

té to Smlouvy, je rrovoziv-aiěi-soueasne oprávněn prové st odpojení

vodovodní  nebo kanalizač ní  pří pojky,

(7) V pří padě, ž e provozováeiiá áobu trvání  té to Smlouvy pozbude právo

uzaví rat s odběrateli ..ruri'i'* t"ný, j"j l"nz pr"a.ětem je dodávka vo.dy

a/nebo odváděni oopaonicn uoo, iiré c'tareii ^ práua ,a 
povinnosti .7 té to

Š ;-k * y; ;ártní xa vodov-ádu á É anatizace á odběratel s tí mto přechodem

řii'" á'rirář&ň'ňáuinno.ti uiáui"ni, teto Smlouvy výslovně souhlasí ,

xl. ostatní  a závěreč ná ujednání

('1) Smluvní  strana zasí lá pí semnosti druhé  Smluvní _straně na adresu pro

doruč ování  uvedenou u ,áŇáui té to Smlouvy nebo_na poslední  adresu

pí semně oznámenou Or.u"iióu- dmruuni stránou, Zří dili si Odběratel

elektronický zákaznický 
-JJ"t 

pr.Óuo,ou"ný na. .webových 
stránkách

Provozovatele, souhlasí  , jořueoianirn pí semností  i jeho prostřednictví m,
._ 

rdl_li odběratel Výš e ro-š "e-oaió"e š chránky, souhlasí  s doruč ování m

"..emnosti 
i prostředniÁi,- J"t""y,n zpráv do datových schránek,

pí semnosti doruč ované  
jr" ieto-š r,í rouvy prostřednictví m provozovatele

ná"š 6;# ň 
juZ"-U lár" aoporřene .1a{ iry, 

do_vlastní ch rukou nebo s

dodejkou (dále jen 
"oopoitieána 

zásilka") jsou považ ovány za doruč ené

okamž ikem jejich převzeti, Oáporueena zásilka se považ uje za doruč enouj v

;ňa;; ;  
,"ái"rát 

i"ii prii"t i; j.ň"" 
"ebo 

sij i adresát nevyzvedne v ú lož ní

lhů tě a souč asně neproxáell" Š i-,á,irXu ňemohl z obiektivnich dů vodů

;dJňi T;XouJ ,a.irá-,L ňo""ZuJ" za doruč enou poslední  den ú lož ní

lhů ty. ostatni (n"oopo."ě,iej 
-,áiiriv'oO""r"né . s v_yuž ití m provozovatele

ooš tovní ch služ eb se poii^ Ě(,ii-iá doruč ené  okamž ikem, kdy se zásilka

fi: i; il; .ijrv j irp"r[ " ; ;Jů , ;á se za to, ž e_doš lá zásilka doš la třetí

oracovní  den po odesláni nJ Ji",iČ "* r,é  republiky č i oatnáct,ý pracovní  den

ffi iliá" í  il ; ;ň;ři. ; r; ;ň&od; í  taié n ooiueit p isemnost ad resátovj

ť  ":ň; ;" t"i; -, ;ň; iilm-, viáceni zásilky iako nedoruč itelné

halrr"rra-

provozovatelem poš tovnich služ eb nebo v pří padě, ž e adresát svým

iednání m nebo opomenut,, áo.e"ni zmařil (např. neoznámení m změny

'ooruč ovací  adresy druhé  smluvni straně)

řňŽŇ;iaanŘÚ " 
easti vieto Š mrouvě se uvádějí  pouze pro přehlednost

a v ž ádné m ohledu neomezuř'n"Uo ňá,rouž í  k výkladu pojmů  a ustanovení

té to Smlouvy.
iiřPirrO Ě " 

č lánku l. té to Smlouvy uvedeno, ž e předmětem té to Smlouvy

ř; ; ; ; fu"ra uoay n"uo póuiá ÓOuaocni odpadní ch vod kanalizací , jsou

Ustanovení  o odvádé nl 
"o-páo.] .n-vod 

kanalizací _v první m pří padě,

ř".i"rti"" ,.iunoveni o dodávce vody v druhé m pří padě neú č inná,

i; i(r'J§"# ; iái.-i.n "ia,ia,n, 
výslovně neu pravených touto S mlouvou, se

; ; .irŇĚ Ňie právní ch ; řJpióú  platných na ú zemí  č eské  republiky,

zejmé na podle zákona o uojouoj""h á kanálizací ch a obč anské ho zákoní ku,

Pří padné  spory ze Smrouuý se Smluvní . strany zavazuií  řeš it předevš í m

smí rnou cestou. Nebude-li si,,irneno řeš ení  dosaŽeno, jsou k řeš ení  sporů  ze

Smlouvy pří sluš né  č eské  soudy,

řii'i; iá "Š rrouu" je uynoiJÍ ena ve dvou vyhotovení ch, z nichž  kaž dá

Smluvní  strana obdrž í  jedno,

(6) Změnu Smlouvy lze pí ové st pouze pisemnou. formou, Adresu sidla

(bydliš tě), adresu pro oo,,"Óuani, jmé na osob iednají cí ch za Smluvní  strany,

telefonní  č í sla a e-mattov" .Óá,v, 
"ň,t"ika 

vódovódní / kanalizač ní  pří pojky,

poč ty trvale připojených osJň'ř b"jáyiy. l":_: :1] . 
odvádění  odpadní ch

vod lze měnit i jednost,unnyrn pí semným oznámení m; Smluvni strany

se zavazují  neprodleně o,n""ióu"t'"Cný uvedených ú clajů  druhé  Smluvní

straně.
(7) Pokud jakýkoliv závazek vyplývaií ci z té io Smlouw, avš ak netvoří cí  jeji

Dodstatnou nálež itost i", ""U,i"á 
Š i"ne neplatným nebo nevymahatelným

[ "ň; i; ř.ilr"ňó,eárt, řňr*  oaáerit"tným oó ostatní ch ustanovení  té to

$;Jň; i;k; ,j; ';6l"# š t;ólo n"uy,"Í ,"telnost nebude mí t ž ádný vliv

#  ; l; i; "; ';  ;y."nát"rnŇ' i"ňy"ntoliu o^ statn í ch záu_azkú  z té to Sm louvy,

Smluvní  strany se ,"u"rujřJii,ni"i,ié to s.louuy nahradit formou dodatku

kté to Smlouvě t"nto n"'ótutni'nóuó n"uy..ňatelný oddělenÝ_ z3yze,k

takovým novým platným J uyÁanaternýrn závazkem, iehož  předmět bude

v nejvyš š í  mož né  mí ře 
"opo,Í J,ipi"O,'etu 

pů vodní ho oddělené ho záv azku,

pokud vš ak jakýkoliv ; ; ; ; ř';Yňliái"i', teto.Smlouvy a tvoří cí  iejí

Dodstatnou nálež itost i",- ň"uo''xtvť oliv_ se stane neplatným l9b9
ilii,iJi,á",ii. řř; ; "i; i n"Ěól"no É árt, Smluvní .strany nahradí  neplatný

nebo nevymahatelný zavaze'i-v iá'mli nove smtouvy takovým novým platným

i""v.Jňái"r.ň ,áua.r,"-,i,'pnoi preomct 
_bude 

v neivyš š í  mož né  mí ře

Óopá"iaái přeámětu p,: ,uojninó závaŽku obsaž ené mu v té to Smlouvě,

Praiské  vodovody r kanalirace,'lfióÓ p,"h. ig, 5e.r"au191

4běratel
.oupený (mé no):  Beranová Kateřina

funkce: zástupce odběratele

ů ;,í  í -iňŇ. a obchodniho

Provozovatel .....................", 
:  
" ",

zastoupený (jmé no):  Kamila Vávrová

funkce: referent zákaznické ho centra
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