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o Vodovodech a kanalizací ch"

Huvttí  tuĚsro PMHA, Mariánské  náměstí  2t2, Pí aha1 _ Staré  Město, 1 10 00 Praha, lč :  00064581 , Vlastní k kanalizace

; il; ili ilffi ilil;  ffi; ; ; ".ké  náměstí  2l2, Pí aha1 _ Staré  Město, 1 10 oo Praha, lč :  00064581 , vlastní k vodovodu
-!__! ^  ..l^ ^ r^ í ll^ ň l,

!.,T§:[5"'# .'ffH;ť 1] "l; [ :Jil: : '';á'dilHĚ; iáT1:.y;1l?ú """.l",15,í í :§ffi; ] il,jT:TJů "l3g.i",i: | ,§ 
u,odst 2 zákona o vodovodech a

dálespoleónělenVlastní k,zané nozlednaPKUVU'UvAlELUPldvll9ll "'--páuinňorii 
vlastní kavevztahukodběrateli:

x"n"ňlá"i"n ť  uzavření  té to Smlouvy Ót" 5 a, oast, 6 té hož  zákona a k inýkonu vš ech pí áv a

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: referent zákaznické ho centra

(dále jen,,Provozovatel")

Kontaktní  ú da.ie platné  ke dni podpisu smlouvy:

Iel.:  84o 111 112 Mobil:  601 274274

nail:  info@pvk.cz Web: www,pvk,cz

Č í sto ú č tu Provozovatele:  í 82-400050503í /Oí 00

lD datové  schránky: ec9í spí

Adresa pí o doruč ování :  Ke Kablu 97í , Praha 10, Hostivař, í 02 00 Praha í 02

Kontaktní  ú da,ie a adresa odběratele pro doruč ování :

obchodní  akademie Holeš ovice

Ulice: Jablonské ho

Č ást obce: Praha 7 - Holeš ovice

Dodací  poš ta:  170 00 Praha 7

Tel.:  266 7í 0 914 (KC)

E-mail:  iní o@oaholesovice.cz

TEL:

obchodní  akademie Holeš ovice

Adresa: Ulice:Jab| onské ho

Č ást obce: Praha 7 _ Holeš ovice

Obec: Praha

Stát:  Č eská republika

Č . p.:  333

č . o.:  3

PSČ : í 70 00

Plátce DPH- DlČ  cz6í 386626
lč : 61 386626

zapsaný v obchodní m reistří ku vedené m:

zastoupený (jmé no):  Beranová Kateřina

(funkce):  zástupce odběratele

(dále jen,,odběratel")

Č . p.:  333

obec: Praha

Mobil:  605 169 245 (Milena Remeš ová)

lD datové  schránky:

č . o.:  3

Stát:  Č eská republika

provozovatel a odberatel budou dále společ ně označ ováni jako 
"smluvní  

9tranr, samostatně pak kaž dý ien jako ,smluvní  strana", pro Úč ely fakturace vodné ho a stoč né ho

za dodávku vody a/nebo odvádění  odpadní ch voo post< ytnutýcřóJoáráiáripiáá"'onem oonn-oŠ tiieióŠ Í ,Í ouuv na ní ž e uvedené m odběmé m mí stě PÍ ohlaŠ uje odběratel' Že

předmět té to Smlouvy byl p| něn j iž  přede. dnem ú č jnnosti-iátÓ-fiňr;  a to_od.e o"","áÓ.'eárÓ. Š rnrú uni strany dále prohlaŠ ujÍ , Že toto plnění  nebylo v rozporu

- -j iJ""eny.i 
.aimy Žaoňe ze Smiuvňí ch stran a považ ují  ,ie za plnění  podle té to Smlouvy,

lnformace o tom, jak provozovatel zpracovává osobní  ú daje fyzických oso_b podí lejí cí ch se na plnění  smlouvY (tj, odběratele, zástuPcŮ odběratele ai') se nachází

vdokumentu .zásady zpí acouání  osobní ch ú dajů  ákazní ků l, xi.-ýp umí stěn na,nboow"i".tárixiČ n Piouo.o,j"těle lwww,Pvk,c/o-spolecnosti]  a zákaznické m centru

iŇoiouát"r" toáte ien ,zasady zpracování  osobní ch ú dajú "),

odběratel se zavazuje informovat vš echny své  zástupce a j iné  fyzické  osoby (dále | en ,subjekty ú dajů ,), jejichž  osobní .ú daie předává provozovateli, o zpracovávání  iejich

osobní ch ú da,ů  provozovatelem, a to v rozsahu vyzaoovaneň ěiiTňiii._eři; l'ooáon'.inárir"ní  o'oóňrane osobní ch Úaáir teul Č ,2o16t67g, odběratel se zavazuje

sierty ú dajů  informovat zelmé na o tom, ž e jejich osouni ,j jař pĚa'!uá pióuojouateri a'Š ernámii 1ase "Zásadami 'Pááuani 
bso'onicn ÚdajŮ zákazní kŮ"' vČ etně Úcelu

'áni'a 
ro.sanu předávaných osobní ch ú dajů ,

osobní  ú daje odběratele a ieho kontaktnich osob mů ž e provozovatel rovněž  využ í vat pro zasilání .novinek a.marketingových sdělení  (dále jen 
"zpráv")' 

jak je

popsáno v ,,zásadách .pr"§; ; ; ; ; ; ; iliěii řááiu ] ářiri,iři,; . óJů ir"t"r 
"e 

,ť ,ze l]  lá"iu"i těchto zpráv xavroiiv Óania"it prostřednictvim lwww,pvk,czlo-

5ř6[ """"tÍ "ábo pomoČ í  odkazu umí stěné m v kaž dé  takové  zprávě,

smluvní  strany se dohodly, ž e komunikace souvisejí cí  s touto Smlouvu bude adresována kontaktní  osobě uvedené  V té to smlouvě, a to vČ etně Poskytnutí  Pří stuporných ÚdajŮ

odběratele k zákaznické mu ú č tu provozovanemu na wemú Jn Jiaňra"n provozovatele 
"')pii.i"p"ě,ii 

dalš í ch osobní ch Údalů  odoěratete souvisejí cí ch se s'rávou ieho

ú dajů .

l, předmět smlouvy, Dodávka vody a odvádění  odpadní ch vod, odběrné  mí sto evidenČ ní  Č Í slo:  300074048

(1) Předmětem té to smlouvy ie ú prava vztahů , práV a povinností  smluvní ch stran při:

dodáVce Vody z Vodovodu odvádění  odpadní ch vod kanalizací

Úč el dodáVky Vody a odvádění  odpadní ch Vod: Š kolstvi - strední  š kola a uč iliš tě

Vlastní k připojené  stavby/pozemku:

odběratel

vlastní k pří pojky:  Není -li uvedeno jinak, má se za to, ž e vlastní kem pří pojky je vlastní k pozemku nebo stavby připo,iené  na vodovod nebo kanalizaci'

Vlastní k připojené ho pozé mku nebo stavby (vodovodní  pří pojka)

Vlastní k připojené ho pozemku nebo stavby (kanalizač ní  pří pojka)

(2)smluvní stÍ anysedohodly,Žemí stemstavbynebopozemkupřipojenýmpří pojkounavodovodakanalizaci(dálejen,,odběrné mí sto.)je:

Adresa odběrné ho mí sta: 
ml(u PnPoJenYm PrlPoJK'u l'd vuuuvvu 

Evidenč ní  č í slo OM: 300074048

Jablonské ho333/3,Praha7-Holeš ovice,k.ú .Holeš ovice,č .parc.334

35887139



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

(4) Smluvní  shany se dohodly, ž e množ ství  odváděných odpadní ch vod, pří p.

a) množ ství  odváděných odpadní ch Vod bude stanoveno:
ve výš i dodané  vody

b) množ ství  sráž kov} í ch Vod bude stanoveno:
vlipoč tem

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

Umí stění  Vodoměru: sklep

i odváděných sráž kovti,ch vod, bude stanoveno takto:

Klasifikace ploch podle § 20 odst, 6 zákona ZpopIatněné osvobozené  od platby za sráž kové  Vody
Druh plochy: odtoko\^ ý souč initel P| ocha (m') Redukovaná plocha (m') Plocha (m') Redukovaná plocha (m')

A
zastavěné  plochy 0,90 1 371 1 234 0 0
těž ce propustné

zpeVněné  plochy 0,90 0 0 0 0

B
propustné

zpevněné  plochy 0,40 yJb 374

:
0

0
plochy kryté  Vegetací

zatraVněné  plochy 0,05 0 0

Souč et ploch

Roč ní  množ ství  odváděných sráž kových vod Q v m3

2 307 1 608 0 0

868
0

=  souČ et Redukovaných ploch (=  P| ocha krat odtokov,ý souč initel) V m2 krát Dlouhodobý sráž ko\^ ý normál v m/rok.

Y"!li"X'r"; ,'jrfl: iÍ §.: ilffili $Tť J§lstanovenýďí Žářon",n 
p'.o osvobození  pioáň óo patov.".áztoue-uóay, je odběratel povinen do.15 dnů  předat provozovate| ,

smluvní  strany se dohodly, Že provozovatel je oprávněn Údaj o hodnotě dlouhodobé ho sráž kové ho normálu, použ itý pro \ ^ ýpocet množ ství  sráž korných vod odváděných
Údaje obsaŽené  V té to tabulce byly v souladu s platnými dá"lTi pi"opliv. Ži"é "J-jj4Š i noon-ote blounoooué no iiiž 'kové ho noimátu urřoené ňo,u,ei. r. odst. 4 pí sm. b)
Provozovatele, nebo jiným V mí stě obvyklým zpŮsobem,'a jsou k clispoziii nrňrňuiŠ tí "h; ; rovozovatele (zákaznická centra).

(5) smluvní strany se dohodly, Že limit množ ství  dodávané  vody a limit množ ství a pří pustné  limity ukazatelů  zneč iš tění  odváděných odpadní ch vod budou:
Limit množ ství  dodáVané  vodyje dán profilem pří pojky a kapacitou vodoměru.

Množ ství  urč ují cí  kapacitu vodoměru: 2 m" 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 jeuveřejněn na webo\^ ých stránkách Proú ózovatele nebo jiným 
'.riste ouuyrlY.rirp,í ."-ú ". 

" 
l" k dispozici .. pá* "isii"n'provozovatele (zákaznická centra).

Pro odběrné  mí sto platí  Kanalizač ní  řád UČ oV

(6) poč et trvale pnpojených osob pro dodávku pitné  vody Č iní  o os, a poč et trvale připojených osob pro odvádění  odpadní ch vod č iní  o os. (dte vyjádření  odběratele) .

(7) Tlakové  poměry V mí Stě napojení  vodovodní  pří pojky:  Minimální  t| ak:  0,.l5 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: í 10 mg/ l. Minimální  hodnota hořč í ku: 5 mg/ l, Maximálníhodnota hořČ Í ku: Í 0 mg/ l, Maximální  noonóta dusič nanů : 50 ;g/ . AktŮání  noonofi utáraietů *  prosti dodávané  pitné  vody jsou k dispozici na webových stránkáchprovozovatele.

ll. P| atební  podmí nky
sm| uvní  strany se dohodly, Že vodné  a stoč né  hradí  odběratel provozovateli Í ormou pravide| ných zálohových plateb dle rozpisu záloh a na základě koneč né ho vyú č továníVodné ho a stoČ né ho a/nebo formou pravidelných plateb dle siut.ene.pótiáŮv n; ;ň.; ; ; ; i""ené  faktury, následovně:
Sjednaná \ ^ ýš e záloho\^ ých plateb do první ho vyú č tování :  4 79o Kč č etnost záloh: měsí č ně
splatnost zálohovlých plateb je stanovena V rozpisu záloh.

způ sob platby zálohovlých plateb Vodné ho a stoč né ho: Bé zhotovostně

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

splatnost faktury vodné ho a stoč _né ho je .l7 
dní  od data Vystavení  í aktury,

Provozovatel odeŠ le fakturu odběrateli neprodene, nelpoŽoeji vš ak oo tří  pracovní ch dnů  od vystavení ,
Způ sob platby faktur Vodné ho a stoč né ho: Bezhotovostně

Smluvní  strany sjednáVají  Vystavování  a doruČ ování  daňov,ých dokladů  (í aktur) 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_380í 6 026710100.

: j iJ; i:5,] : "ffi"§,§.?Ů'Y:TJ,f: lÉ l} ?iif: ffi: i,:a předcházejí cí  zú Č tovací  období  bude pro platební  styk přes slPo V max. rnýš i 1, zálohové  platby použ it na ú hradu

35887í  39



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

kanalizací

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

biáuni.i pruOpiry a touto Smlóuvou dodávat Odběrateli ve sjednané m

boucrnem miš te-z vodovodu pitnou vodu v jakosti předepsané  platnými

ňr^ ^ i.i pr"JpÉ y a odvádět kinalizací  odpadní  vody vzniklé  nakládání m

itur,to OdO"nóu vodou, sráž kové  vody a odpadní  vody zí skané  z j iných

zdrojů .
Ó ÓOUěratet se zavazuie platit Provozovateli vodné  a stoč né  v souladu

5'a"p'"-o-rT.ár,-.tňVeó;h,touto Smlouvou. K Vodné mu a stoč né mu ie

Pr* ái""ái"r oprávněn připoč í tat DPH v souladu s platnými právní mi

předpisy.
iri t l.áonoonou_li se Smluvní  strany jinak, jsou povinny si poskytovat

iáň;  ;ňfi ,"-poá.iner stanoú eňYcn touto Smlouvou ode dne její

ú č innosti.

lv, prohláš eni smluvní ch stran

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

nroveřeinou Dotřebu a osoUoŮ Óprauněnou k provozování  vodovodů

: 'ř# ř# i rJ .rvJ, pri.rriných ustanovení  platných právní ch pJedpisů ,

Ěi"""."""t"r date' prontaSuje, ž e je oprávněn uzavří t tuto Smlouvu

na základě smlouvy o provóz'ovani 
'uzavřené  s vlastní kem vodovodů

.ián"rir""i pro veřejnoŮ potřebu dle § ! 9_st 2.,zákona o vodovodech

á [ á"áiiiá"i"i a Zé  ie ve vztahu ř Odběrateli osobou odpovědnou

; ;  ilá"iy vody z vodbvodu a odvádění  odpadní ch vod kanalizací . Dalš í

i"-io* á""'o vlastní kovi vodovodů  a kanalizací  pro veřejnou potřebu,

i;ňi; ; ;ň piavidelných odeč tů  vodoměru a jakosti pitné  vody jsou uvedeny

"" 
* áú á"ý.n strankách Provozovatele- a vzákaznických centrech

provozovatele.

aiSrnruuni strany prohlaš ují , ž e veš keré  ú daje _uvedene 
v té to Smlouvě jsou

-',ňil;  
;  spravne. Odběraiel dále prohlaš ujÓ, ž e. splňuje vš echny podmí nky

o,anóvené .'ákone, o vodovodech'a kanaliiací ch pro připojení  na vodovod

a kanalizaci.

V, Zpú sob zjiš ť ování  množ ství  O,"Hn vody a odváděných odpadní ch

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

,rvpouStJnYcn odpainí ch vod a oáváděných sráž korných vod bude z| iš ť ováno

iÍ 6uorouát"r". ipirsoOem stánJveným v č lánku l,_té _to Smlouvy, Množ ství

b"O".J"áOv, vypouš těných Ódpadnbn vod a odváděných sráž kových vod

,iiJt"nó ,pi,JoOem stanóvenYm v č lánku l, lé to. S.mlouvy je podkladem

řrovvrietovani dodávky uóóy " 
vyú č tování  odvádění  odpadní ch vod

(fakturaci vodné ho a stoč né ho),

ió Ňuni-ri množ ství  uypouitcnY"n odpadní ch vod měřeno, předpok| ádá se,

)á oJů é rat"r, nený ooeuia vodu z vobovodu, vypouš tí  do kanalizace takové

.""i.t"i vody, Řteré  poOle oOeetu na vodoměru nebo podle výpoč -tu

; ; ;ň, s páinYmi práuňi.i předpisy z vodovodu odebral, s připoč tení m

áju-"o"ný"n'sráž Řovytn uoJ a'.nbZŠ wí  odvedené  vody zí skané  1 
jLný_cl

iáiiid. Ž ploch osvobozenY"ň ," zákona od_ povinnosti platit za odváděni

iiái'x"Wcň 
"áo 

OoUeratel tí raOi pouze množ ství  odláděných odpadní ch_vod

; jĚtň' Jte vOty pruni oei sráž kových vod, Takto z,jiš těné  množ ství

"'vp""Jtc.ý"n 
oápáoni"n vod je poókladem pro vyú č tování  stoč né ho

(fakturaci stoč né ho).

i3l J".tliZ" Odběiatel vodu dodanou vodovodem zč ásti spotřebuje bez

v_ypuš tění  do kanalizace a iotó mnoZsWí  je prokazatelně větš í  než  30 m"

'* "i,- ,ii.t i só mnoZswi 
-ÓOpaOnicn á sráž kových vod odváděných

-- Kanalizace buď měřenim, né 'Uo oOOornYm vÝpo9tem podle technických

,iááit, pr"aárnyctr oonJiáté lem a ověienýih provozovatelem, pokud

,ěiř"O'-.* -piÓ"ozovatel s Óá-neratetem nedohód li j inak, NebudeJi m nož ství

Š řJěUÓ""re O"Oáné  vody nevypouš těné  do kanalizace měřeno vodoměrem

odběratele umí stěným ňa sámostatne odboč ce, je odběratel povinen

ňroxárui Ěrouozovateli mnóž ství  spotřebované  dodané  vody nevypouš těné

!o áň"rrz""" iinYm vnóaným způ sorem tak, aby bylo mož né  prové st

odborný výpoč et.

[ lioo6erái"r je povinen umož nit Provozovateli pří stup k vodoměru, ze,imé na

; ; r"É , próvóoeni ooáé tu z vodoměru a kontroly, ú dž by nebo výměny

""O"r"er, 
'chránit vodomé r prea poš kozenim, árátou nebo odcizení m,

uě"tnc-rárir"ní  pro dátkový, odeč ,et a dalš iho pří sluš enství  vodoměru,

.-o-ntJZni plombý a promUv prokazují cí  ú Ť ední  _ověření  
vodoměru podle

; ; ; ; ' zálaznycn piaunú  pr"api,Ú (zejm, před zásahem j iné  osoby,

; i; ;b; .'rm mtónanitxe sí ly, ohněm, mrazem apod,), a bez zbyteč né ho

;ákl"d, prokazatelně oznámit Provozovateli jejich poš kození  č i závady

".CÉ "i.' 
ayla-li nefuŇenost vodoměru nebo poš kození  _vodoměru,

pálXor"ni é í  arat^  zaráii pro dálkový odeč et č i dalš í ho pří sluš enství

iááómeru nebo montáZni plómuy a plómby prokazují cí  ú iední  
^ ověření

"ÓJár"e", 
podle oUecnO' zaváznycň pravnicn předpisů  aqy:ob."l"

nedostateč nou ocnranou ódueratelem nebo pří mý.m zásahem odběratele,
'ni"oi- ú i." a náklady i- t irto spojené  ojběratel. Jakýkoliv zásah

Jo óoo.eru, zaří zení  §ro áatxový ooóeót ei dalš í ho pří sluš enství  vodoměru

nóUo montaZni plomby a plomby-prokazují cí  ú řední  ověření  vodoměru bez

souhlasu Provozovatele- ie- neóripustnY, Provozovatel má právo zajistit

ř; ; ; t li";  č ásti vodoměiu nebo'jenó pří sluš enství  proti neoprávněné

i.á.ip"i".i. Odběratel i" pouinen áodž et podmí nky umí stění  vodoměru

stanovené  Provozovatelem. Pokud je vodoměr umí stěn v š achtě, ie

ÓJ;ěr"t"i povinen zajistit, aby tato š achta byla _Provozovateli 
pří stupná

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

ÓáĚěř"t"i pravo po dohodě s Provozovatelem š achtu zajistit proti

neoorávněné mu vniknuti;  t im není  dotč ena povinnost její ho zpří siupňování

irffi; ; ; ; ; i; i Ě"'r."J piió";rá nebo vnitřní  vodovod nevyhovuje pož adavků m

nro montáž  vodoměru, ie odběratel povinen na vyzvání  Provozovatele

irř"árř' "'prir""* .e 
iiii,ie potrenné  ú pravy, Je-li množ ství  vypouš těných

5Oir"O,ircn'a odvádenYch 
'sráž kovýcň vod 1ěř_en9 

měřicí m zaří zení m

óďŇátĚru, je provoz-ovatel oprávněn prů běž ně kontrolovat funkč nost

; ; řň; i ,,1é ri"ino zařizent a Ódběratel je povinen umož nit Provozovateli

irlŠ iup [ 1oruto měřicí mu zaří zení , Pří stup k vodoměru nebo měřicí mu

iií iié "i Odběratele je ÓOběratel povinen um,ož nit Provozovateli

ili".nvtne, rozsahu á trr, 
"oy 

byly bodž eny pož adavky bezpeč nosti

á Óěniáňv iO,"uí  při práci staňoveňe obé cně závaznými právní mi předpisy,

(si-Š ; lr,vni strany'se aonáoly, ž e v dů vodných pří padech ,ie odběratel

bJuin"n umož nit irouorouat"ii na základě jeho výzvy v nezbytné m rozsahu

; ří ; iň ř vodovoOni a kanalizač ní  pří poj-ce neb_9 ! vnitřní mu vodovodu

á'un,.,t ini t an"ri.aci, zejmé ná za Lieetem 
,xontroty 

už í vání  vnitřní ho vodovodu

,""iir.i ianalizace a-plnění  podmí nek stanovených touto Smlouvou nebo

obecné  záu aznými právní mi předpisy,

řďiiiÓ"* o"uÍ "l ;é  opravnen přeiuSit neUo omezit dodávku vody nebo

odvádění  odpadní ch vod:

"inri 
nrovád'ění  olánovaných oprav, udž ovací ch a revizní ch prací ch,

; Í  # yň;; ; ř_ii; ; ii; ; i 
,o-óč irateÉ  

technickým pož adavků m tak, ž e iakost

; !Ů;-Ú;Ř uóOv u" voOovoOu mů ž e onrozit zdraví  a bezpeč nost osob

a způ sobit š kodu na majetku,

Ó-ňěrr")ňi-ri-ooběratát Pibvozovateli po jeho opakované  pí semné  výzvě

ňii.t,,p Ř- pripolce, voOomé ru nebo Žaří iení  vnitřní ho vodovodu nebo

kanalizace,
j iŮiio-ri ,iiSteno neoprávněné  připojení  vodovodní  pří pojky nebo kanalizač ní

pří pojky,
et neodstraní _li odběratel závady na vodovodní  pří pojce nebo kanalizač ní

ií ipč á"'l,JiiJ .J- "rir"i. 
uoáovodu nebo vnitřní  kanalizaci zjiš těné

provozovatelem,

ir 
-iři-p.Řaianí  

neoprávněné ho odběru vody nebo neoprávněné ho

vypouš tění  odpadní ch vod, nebo

; Í ';  př',Ňr'pr"dlení  Odběratele s placení m podle sjednané ho zpú sobu

ří ,áo'v'rioO"iti" neoo stoenetró č ijejicň záloh po dobu delš í  než  30 dnů ,

řiiVÉ stnir.em vodoměru ie vtaótňir vodovodu, s výjimkou připad_ů , kdy

br0,0"- Jii". 
"abytí  

ú č in'nosti iaxon" o vodovodech a kanalizací ch

Š e ňroXárat"lne stát vtastnirem vodoměru Provozovatel, Dalš í  podmí nky

il-ei"ni u .pt.obu zjiš ť ování  dodávané  vody a odváděných odpadnich vod

ir""-rpi"r[ .v zákónem-o voOÓvoOecn á kanalizací ch a prováděcí mi

předpisy k tomuto zákonu.

[ áii; "irO je zří zen na vodovodní  pří po,ice po_ž ární .obtok, lze ho využ í vat

iV'niuáne pio přimé  haSeni poZaru ňe6o bn.p9ž árnl9h revizí ch, a to výluč ně

osobou k tomu oprávněno,i. PoXuO dojde k tomuto využ ití  a v souvislosti

Š iir-ř poruS"ni plomby, ; " OOUe,"t"l povinen tuto. skuteč nost neprodleně

á.namit'pí semně provbáateti. Bylo_ii poš ko^ zení  plomby na pož é rnim

áoioru ,itroOeno nedostateč nou bchranou Odběratelem nebo pří mým

.á.áň".'OJněratele, hradí  ú jmu a náklady s tí mto spojené  Odběratel,

Vl. Způ sob stanovení  vodné ho a stoč né ho, fakturace

(1) Cena vodné ho a stoč né ho je stanovována podle cenorných předpisů

iápřŠ iuinr""nové  obdoňí , kteným je zpravidla.ob.dobí  12 měsí ců , a forma

vodné ho a stoč né ho ie- sú no'uouána rozhodnutí m vlastní ka vodovodu

a kanalizace. Cena a formá vodné ho a stoč né ho jsou uveřejněny

prÓ.ii"J.iiŇi, obecní ch riááÚ, regionatní ch informač ní ch mé dií , pracoviš ť

b-roóióuát"r" eatazniČ rá'cen-tra), vlastní ch webových stránek

Pióvozovatele nebo jiným v mí stě obvyklým způ sobem,

eí  ZiCnacen a formy vodneno a stoené no není  považ ována za změnu té to

Š lr"""v.-P"r"O Ooije r.e imeně ceny nebo í ormy vodné ho a stoč né ho

; ; ; ř# Í ," ; rŇaciňo oUJoUi, rozdělí  Piovozo_vatel spotřebu vody v poměru

á.iŮv pr"t."it i Óů vodní  a n* e uýS" ceny nebo formy vodné ho a stoč né ho,

ř3i'Ú;ř ; 'itoene .á j"Ónoslož Řovou 
, 

nebo _dvouslož kovou 
formu,

Jednoslož ková torma uooneňo á stoč né ho je souč inem ceny a množ ství

; ;ň;"á nebo vypouš těne oapaOni vody á sráž kových vod stanov_eným

vsouladu s touto smlouvou, 
'Ďvoustozróvá forma vodné ho a stoč né ho

obsahuje slož ku, která lě- ,ouelň"rn c9nv. 9od| e ceno\^ ých předpisů

a množ ství  odebrané  nebo vypouš těné  odpádní  vody a sraž kouých vod,

apevnouSloŽkustanovenouvsouladusplatnýmipráVní mipředpisy.
Š ,iáno"i-ii tak platné  pra"nipr"Jňú ý, ;e Provož ovaiel v pří padě dvouslož kové

i* .v 
- 

uoOneho a 
' 
stoenánÓ-'pouinen poskytnout na základě ž ádosti

Odběratele přiměřenou 
"iuuu-z' 

b"une slož ky, poryd bude vodovodní  nebo

ř"* "riáe"i systé m nefunrč ní  pó dobu delš í  než  24 hodin, Jeji stanovena

dvouslož ková torma voaneno a stoč né ho, a odběratel neodebere

; ; ; ; ,i"; "á;  ztetovacirn-áoáobí  dodáuunou Vodu nebo nevypustí  ž ádné

ááp"á.i 
""Ov, 

je povlnen zaplatit Provozovateli pevnou slož ku vodné ho

a Stoč né ho.
(4) P rovozovatel j  e op ráv něn započ í st prí padný 

. 
p.ředlt_ek 

.,^ O"d 

O* U:1"] :

iá unrazeni veš kených splatných pohledávek na jiných odbé rnycn mlslecn

té hož  Odběratere. O tário'proveOenýcn zápoEtech bude Provozovatel

odběratele informovat.
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(5) povinnost odběratele zaplatit provozovateli peněž ité  plnění  podle té to
Smlouvy je splněna okamž ikem připsání  pří sluš né  č ásiky ve'pro.pBiň
bankovní ho ú č tu provozovatele uvedené ho na faktuře neuó rozpiš u záton,
a.to. tehdy, jeJi platba označ ena správným variabilní m ivmnobm.
Neiden_tií ikovatelné  platby je provozovatel opiávněn vrátit zpět na ú č et,zné hož  byly zaslány, č í mž  není  dotč ena povinnost Odbé ratele splnii
závazky 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 etnosi koneč né ho vyrietovani
podle č lánku ll. té to smlouvy tak, aby jejich výš e a č etnost oápoví dala
předpokládané  výš i vodné ho a sioEné ho placené ho odbé rate| em
v následují cí m zú č tovací m období . předpokládanou výš i vodné ho a stoč né hoplacené ho odběratelem v následují cí m zú č továcí m období  stanovíprovozovatel na základě množ sfuí  vódy dodané  odběrateli a množ ství
odpadní ch vod odvedených pro odběratele v předcházejicim ztč tovacim
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 odpovědnosti
za vady v souladu s obecně závaznými právní mi předpisy a Rei< lamač ní m
řádem provozovatele. platné  znění  Reklamač niho iádu je zveřejněno
na webových stránkách provozovatele a je k dispozici v jehó zákaznÉ té m
centru. Odběratel tí mto prohlaš uje, ž e byl s Rekiamač ní m řádem
P_rovozovatele seznámen, a ž e mu porozuměl v plné m rozsahu.
(2) Jakost pitné  vody je u.rč ena platnými právní mi předpisy, ktenými
se_stanoví  pož adavky na zdravotní  nezávadnost pitné  vody'a rozŠ ah
a č etnost její  kontroly.
(3_)_orgán ochrany veřejné ho zdraví  mů ž e povolit na č asově omezenou dobu
už ití  vody v souladu s platnými právní mi předpisy, Xterá nesplňule meiní
hodnoty 

_ 
ukazatelů  vody pitné , s výjimkou mikiobiologickýč n ú x.."tórl

za podmí nky, ž e nebude ohrož no veřejné  zdraví . poote rňistnicn podmí n;Ř
mohou bÝt stanoveny odchylné  provozně závazné  parametry jakosti a t laku
s pňhlé dn-utí m k technologickým podmí nkám vodárenských 2ařizení , a to
nač asově vymezenou dobu, v takové m pří padě budou dotč ené  ukazatelejakosti vody posuzovány ve vž ahu k maximální m hodnotám dotč enýih
ukazatelů  stanovených v rozhodnutí  oí gánu ochrany veřejné ho zdraví .
(4) VzniknouJi chyby nebo omyly při ú č tování  voOneno nebo stoč né ho
nespráVným odeč tem, použ ití m nesprávné  ceny vodné ho a stoerreno,
poč etní  chybou apod., mají  odběratel a provozovatel právo na vyrovnáni
nesprávně ú č tovaných č ástek. odběratel je povinen uplatnit reklamaci
nesprávně ú č tovaných č ástek bez zbyteč né ho odkladu poté , co měl mož nost
takovou vadu zjistit, a to pí semně nebo osobně v zákaznické m centruprovozovatele.
(5) Provozovatel reklamaci přezkoumá a výsledek pí semně oznámí
odběrateli ve lhů tě 30 dnů  ode dne, kdy reklamáci obdž el. Jeli na základě
reklamace vystavena opravná faktura, považ uje se souč asně .a pisámňě
oznámení  o výsledku reklamace.

Vlll. Dalš í  práva a povinnosti smluvní ch stran
(1) od^ běratel se zavazuje bez zbyteč né ho odkladu, nejpozději vš ak ve lhů tě,t5_dnů  

ode dne, kdy se o změně dozvěděl, oznámit piovozovateli pí semně
kaž dou změnu skuteč ností  v té to Smlouvě uvedených ,o.'noOnýcň
proplnění ,, jež  je předmětem té to smlouvy. za rozhódné  skuteč nósti
se považ ují  zejmé na identifikač ní  ú daje o odběrateli a/nebo o odběrné m
mí stě a/nebo ú daje pro fakturaci vodné ho a stoč né ho.
(2).provozovatel je oprávněn provádět kontrolu limitů  zneč iš tění  odpadní ch
vod podle podmí nek platné _ho Kanalizač ní ho řádu, pří padně iovoteni
vodo_právní ho ú řadu. k výzvě odběratele je provozovatel povinen poirytnout
odběrateli informace o jakosti_pitné  vody, povolené  mí ře zneč iš těhí  odpadní
vody a povinnostech Smluvní ch shan vyplývají cí ch zKanalizač ní ho'řádu,
v_č etně závazných hodnot ukazatelů  t imitů  znóč iš icni odpadní  Vody,
(3)^ odběratel je povinen už í vat vnitřní  vodovod a vnitřní  kanalizáci takovým
způ sobem, aby nedoš lo k ohrož ení  jakosti vody ve vodovodu. ooocrátet
je povinen už í vat vnitřní  vodovod a vnitřní  kanalizáci v souladu s technickými
pož adavky na vnitřní  vodovod a vnitřní  kanalizaci, zejmé na ve vztáhu
kpouž í vání  materiálů  pro vnitřní  vodovod. potrubí  vodovodu proveřejnou
potřebu vč etně jeho pří pojek a na_ně napojených vnitmí ch roruoáů  n"..i lyt
propojeno s vod_ovodní m p_ohubí m z j iné ho-zdroje vody, než  je vodovoJproVeřejnou potřebu. odběratel je dále povineň ridit 

-se 
při 

'vypouš Gní
odpadní ch vod platným kanalizač ní m řádem a dodž ovat závazné 'hodnoty
limitů  ukazatelů  zneč iš tění  odpadní  vody v tomto kanalizač ní m řádú
uvedené . odběratel je dále povinen v mí stě a rozsahu stanovené m
kanalizač ní m řádem kontrolovat limity zneč iš tění  vypouš těných odpaonicn
vod do kanalizace. odběratel, které mu je kanalizač ní m řád'em stánovena
a/nebo ve smlouvě sjednána povinnost předkládat provozovateli protokoly
ovýsledcí ch kontroly limitů  zneč iš tění  vypouš těných odpadní ch' vod, já
povinen doruč it provozovateli v originále nebo ověřenb ropii protór'ot
ovýsledcí ch takové  kontroly provedené  k tomu oprávněnou osobou
do 30 dnů  ode dne doruč ení  lakové ho protokolu odběrateli. Neprovede-li
odběratel tuto kontrolu v souladu s kanalizač ní m řádem, je provozovatel
oprávněn prové st takovou kontrolu sám nebo prostřednicú í m třetí  osóbý
avýsledek.takové  kontroly použ í t jako podklad pro pří padné  stanovení
smluvní  pokuty dle č l. lX. té to_ Smlouvy, Odběratel je'v iakové m pří padě
povinen uhradit Provozovateli náklady takové  kontroly.
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(4) vodoměr ke zjiš ť ování  množ ství  odebí rané  vody a měřicí  zaří zení
odběratele ke zjiš ť ování - množ ství  vypouš těných odpaóní ch a odváděnýcň
sráž kotlých vod podlé há ú řední mu ověření  podle platňYcn právní ch preOpí st.
Ověřování  je povinen zajistit v pripadě vobomé ru 

'na 
své ' ÚŘlrOvprov-ozovatel a v pří padě měřicí ho zaří zení  odběratele re ,;É ióuan'i

množ sfuí  vypouš těných odpadní ch a odváděných sráž kových voo oáocraiei.
Do-dávky a služ by souvisejí cí  se zří zení m, piovozem a zruš ení m měřicí ho
zaří zení  ve vlastnictví  Odběratele provede Provozovatel za ú platu
a v rozsahu a za podmí nek stanovených dohodou smluvní ch stran.
(5) osazení , ú drž bu a výměnu vodoměru provádí  Provozovatel. Jeho
povinností  je oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní  předem,
souč asně s vymezení m č asu v rozsahu maximálně g hoóin, a to i v bří pa;ě;ž e vodoměr je pro Provozovatele pří stupný bez ú č asti OOběratele, iokwise s odběratelem nedohodne jinak.
odběratel je povinen tylo č innosti umož nit a v pří padech potřeby poskytnout
potřebnou souč innost. odběratel nebo j í m pověřená osoba má'právo být
při výměně vodoměru pří tomen a ověřii si stav vodoměru a nepóruš enost
plomb. Pokud tohoto své ho práva Odběratel nevyuž ije, nemr:ze po.0e] i
provedení  těchto ú konů  zpochybňovat.
(6) pro,vozovatel je oprávněn ú č tovat pauš ální  náklady v souvislosti
s uplatnění m, pohledávky z té to Smlouvy, které  jsou stanóveny v cení kuprovozovatele a odběratel je povinen je provozovateli uhradit. ce;í [ ,
ve které m jsou uvedeny ú hrady i za dalš í  výkony a č innosti provozovatáie
vsouvislosti s touto smlouvou, je k dispozici' na webových stránkáchprovozovatele a v zákaznických centrech provozovatele. odběratel tí mtoprohlaš uje, ž e byl s cení kem Provozovatele před podpisem teto Š mróuvý
seznámen a ž e mu porozuměl v p| né m rozsahu.
(7) Smluvní  strany se dohodly, ž e má)i být tato Smlouva, nebo dohoda j í
mění cí  č i doplňují cí  (dále jen "Dodatek"), v souladu se zákonem č .34ot2o1b
Sb., o registru smluv (,ZRS"), uveřejněna prostřednicfuí m registru smluv, pak
její  uveřejnění  se zavazuje zajistit bez zbyteč né ho odkladu, 

-nejpozoo; i 
oďi

{ n11 _ode 
dne její ho uzavření ,.na své  náňady postupem stanoú enýrn v ZR,*

o_d9ěrate! v pří padě, ž e odběratel nesplni závazák uvedený u preocno.i
větě_, je Provozovatel oprávněn Smlouvu nebo Dodatek v iegisiru smluv
uveřejnit sám. v pří padě poruš ení  povinnosti odběratele uvedé né  v tomto
ustanovení , odpoví dá tento provozovateli za majetkovou i nemajetkovou
ú jmu.

lX. Zajiš tění  závazků  Smluvní ch stran

(1,) Pro pří pad prodlení  které koliv Smluvní  strany s plnění m peněž ité ho
závazku podle té to smlouvy, se povinná smluvní  strana zavazuje zaplatit
oprávněné  smluvní  straně za kaž dý den prodlení  orox z prooteni ve'vyii
stanovené  v souladu s platnými právní mi předpisy.
(2).pro pří pad prodlení  provozovatele s plněňí m peněž ité ho závazku si
smluvní  

- 
strany sjednávají , vedle povinnosti zaptatit odocrateli ú rok

z prodlení  podle odstavce 1 výš e, povinnost zaplatit odběrateli smluvní
pokutu ve výš i 0,05 o/o z dluž né  č ástky za kaž dý den prodlení .
(3) 

^ Odbělatel 
se zavazuje zaplatit Provozoú ateli imluvní  pokutu ve výš i

5.000,_ Kč  za kaž dý zjiš těný pří pad neoprávněné ho odbé ru voOy ne'io
neoprávněné ho vypouš tění  odpadní ch vod.
(4) 

^ Odběratel 
se zavazuje zaplatit Provozovateli smluvní  pokutu ve výš i

9j90q,- Kč  za kaž dý pří pad poruš ení  povinností  uvedených u el. Ý. oOst. t+ jté to smlouvy, jakož iza kaž dý pří pad poruš ení  své  povinnosti pooteeL vitll
o_dst (1) té to Smlouvy nebo č l. Vlll. odst. (3) té to Smlbuvy.
(5) smluvní  pokuty podle tohoto č lánku jsou splatné  bez zbyteč né ho odkladu
poté , co povinná smluvní  strana obdž í  pí semnou výzvu oprávněné  smluvní
strany k jejich zaplacení .
(6) ž aplacení m smluvní  pokuty podle tohoto č lánku není  dotč eno právo
oprávněné  Smluvní  strany la _náhradu š kody, vč etně nanraOy Š Xoay
přesahují cí  smluvní  pokutu. odběratel odpoví dá za š kodu, kterou ipr: rsou'irp.rovozovateli poruš ení m právní  povinnosti;  touto š kodou jsou i n;klaJý,
které  vznikly provozovateli v souvislosti se zjiš ť ování m ireopravnenáňo
odběru vody nebo neoprávněné ho vypouš tění  odpadní ch vod.

X, Doba platnosti a ukonč ení  Smlouvy 
,

(1)-Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvní mi stranami
a ú č innosti dnem uveřejnění  v registru smluv dle zRs a uzaví rá se na dobu
neurč itou.

(2) Tuto Smlouvu jsou obě Smluvní  strany oprávněny jednostranně pí semně
vypovědět s výpovědní  dobou.tři měsí ce. VýpověOni ÓÓUa zač í ná běž et první
den kalendářní ho měsí ce následují cí ho po dbruč ení  výpovědi druhé  smluvní
straně.
(3) kterákoliv ze smluvní ch stran je oprávněna od té to smlouvy odstoupit v
pří padech stanovených zákonem a touto smlouvou, kterákoliv ie smtuvnich
: trln. 

je^  oprávněna odstoupit od. Smlouvy v pří padě, ž e soud na majetek
druhé  smluvní  strany prohlásí  konkuz.'Tato Š mlouva zaniká odpojání m
vodovod.ní  i kanalizač ní  pří pojky od vodovodu nebo kanalizace 

-nebo

odpojení m jen jedné  z nich, jeJi předmětem Smlouvy jen dodávka
vody/odvádění  odpadní ch vod.
(4) Uzavření m nové  smlouvy o dodávce vody a odvádění  odpadní ch vod
mezi Smluvní mi stranami pro Odběrné  mí sio uvedené  v č linku l. té tá
smlouvy se tato smlouva považ uje za ukonč enou. uzavření m té to smlouvýse ruš í  vš echny, mezi Smluvní mi stranami dří ve uzavřené , smlouvý
o dodávce vody a odvádění  odpadní ch vod pro stejné  Odběrné  mí slo.



(5) Smluvní  strany se dohodly, ž e pro připad, ž e odběratel tuto SmlouVU

iáánc neuroneí  v souvislosti'.e .mcnóu vlastnictví  připojené  nemovitosti

ióo| eré ň" .i.ta), zaniká táto Smlouva dnem, kdy nový vlastní k připojené

i,"mouitósti prokáŽe Provozóvateli nabytí  vlastnjcké ho práva k ní  a uzavře

novou smlouvu o dodávce vody a ;dvádění  odpadní ch vod k té muž

odběrné mu mí stu.
ňiirntuuni stranv se dohodly, ž e při jaké mkoliv ukonč eni té to Smlouvy, je

5áuž iJř"r ó"Jiň"i ňá i"á-ňáxrady, umož nit Provazovateli prové st koneč ný

o'O"e"i uojorněru a kontrolu měňcí ho zařizení  Odběratele, ie-li množ ství

"vň"rStCňY"n 
Ódpadnich voJ a odváděných sráž kových vod měřeno, Pokud

ňáž ňi"JiiJo.e p,ó stoneení  ieio š .rouuv nenabude ú č innosti obdobná

smlouva o dodávce voOy a odvádění  odpadní ch vod vztahují cí  se k té muž

Ó;ňŇr, mí stu, je OŇratel pouin"n _na syq náklady umož nit

Ěro* .ouái"ri také  pří iadnoů  Jemontáz vodoměru a dalš í  č innosti nezbytné

l ;ň;6i dodáviy Ůoov a oouaocní  odpadní ch _vod, 
DojdeJi k ukonč ení

té to Smlouvy, je Provozovatel souč asně oprávněn prové st odpojení

vodovodní  nebo kanalizač ní  pří pojky,

ia Ú ňripaOe, ž e Provozovaiei zá áonu trvání  té to Smlouvy pozbude právo

i,i"uiů t's ojběrateli smluvni vztahy, jejichž  předmětem je dodávka vo.dy

"l* Uo-oO"eOení  
odpadní ch voO, próchazelí _práva a povinnosti .z té to

Š ;i,ňy ; ; ;6stní ka vodovodu a kanalizace á Odběratel s tí mto přechodem

; ; ; ; ;É "; ; tí r-povinnosti uzavření m té to Smlouvy výslovně souhlasí ,

Xl. Ostatní  a závěreč ná ujednání

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

ŮJrutovani uvedenou v záhlaví  té to Smlouvy nebo_na poslední  adresu

pi"ěr"J 
"^ a.enou 

OruÁáu Smluvní  stránou, Zří dí -li si Odběratel

liěřiiÓ.icxY zákaznický ú č é t provozovaný na. webových stránkách

provozovatele, souhlasí  s Jóiueouani, pí semností  i jeho prostřednicfuí m,

'.edl-I i Odběratel výš e to ivé  datové  Š chránky, souhlasí  s doruč ování m

,".norti i prostřednictvim datovYcn zpráv _do .datových 
schránek,

P.; ; ; ; ; ; ii doiuč ované  oÉ  teto smtouvy prostřednictví m provozovatele

; ; ;6; i;ň JuZ"O ; "ro doporuč ené  zásiiky, do vlastní ch rukou nebo s

áóÓLit", toar" jen',ooporrieeňá zásilka") jsou považ ovány za doruč ené

"ř.řiŘ""il"i"É  
preuzeii. OÓporuč ená záš itŘa..se.pova:uje za doruč enoui v

; ři,il; : ;  áirl"át i"ii prii"t i6ó.itne nebo si j i adiesát nevyzvedne v ú lož ní

lhů tě a souč asnc n"prora!'", i" .i ,a.ittu ňemohl z objektivní ch dů vodů

"v^ "Jróri 
Ť .ková zásilkaie | ovaž uje za doruč enou poslední  den ú lož ní

lt iitv. Óri"t"i rneooporueeó'zásilky' odeslané  s využ ití m provozovatele

poš tovní ch služ eb se poiáí il-i, doruč ené .okamž ikem, kdy se zásilka

dostane do sfé ry dispozice 
"Jiá,"t";  

,a se za to, ž e_doš lá zásilka doš la třetí

Ól..,] "rrl O". pó odeslání  na U.e,i Óeské  republiky č i patnáct,ý pracovní  den

il 
"ňÓ.ia"i 

O5 ,ahranič í . pouinnóit oo",í laté le doiuč it pí semnost adre_sátovj

i" 
-.řrr,* "- 

iár,e or.amiirám vrácení  zásilky jako nedoruč itelné

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

i;J; fii. nebo opomenutí m doruč ení  zmařil (např, neoznámení m změny

doruč ovací  adresy druhé  smluvní  straně)

lŽiZinái áranXÚ u č ástí  v té to Smlouú ě se uvádějí  pouze pro přehlednost

a v ž ádné m ohledu neomezrlí  ; "b" neslouž í  k výk| adu pojmů  a ustanoveni

té to Smlouvy.
iáj-P"krO iá v č lánku l. té to Smlouvy uvedeno, ž e předmětem té to Smlouvy

ř'pou." oáoauka vody nebo pou," Óduáděni odpadní ch vod kanalizací , jsou

i.[ "-"o* ňi o odvádění  odiadní ch vod kanalizaci 
_ 
v první m pří padě,

; "; ;ktJ;  u"i..ovení  o dodávce vody v druhé m pří padě neú č inná,

i; iV;  ; i; .h ; "tatní ch otázkách, vý9lovně neupravených touto Smlouvou, se

;áirŇĚ-ŇĚfrávnicn ňr"jpiál platných na. ú zemí  č eské  republiky,

zejmé na podle zákona o voďovoóech á kanálizacich a obč anské ho zákoní ku,

Piip.J.e'"p"rv ze Smlouvy se Smluvní . strany zavazují  řeš it předevš í m

"ri.*  ""Jt".'i. 
Nebude_li ,,i iŘno řeš ení  dosaž eno, jsou k řeš ení  sporu ze

Smlouvy pří sluš né  č eské  soudy,

řC; i; iÓ'Srnlouu" je vyhotoí ena ve dvou vyhotovení ch, z nichž  kaž dá

Š mluvní  strana obdž í  jedno.

Ói Žreň, S.louvy lze prové st pouze p§9mloy. formou, Adresu sí dla

iňi,OriiiJi, "oi"ru 
pró dorué óvaní , jmena osob jednajicí ch za Smluvní  strany,

iě[ iá..i eiru a e_mailové  áoiesy, vtastnira vodovodní / kanalizač ní  pří pojky,

; ; ;Ú ň"l" připo,iených oroň Jro dodávku.pitné  vody /  odvádění  odpadní ch

iáJ'rr" menii i- jednostranným pí semným oznámení m; Smluvní  strany

se zavazují  neprodleně orň"r"riouuť  změný uvedených ú dajů  druhé  Smluvní

straně.

řiiiór"o jakýkoliv záuazek vyplývají cí  z té to Smlouvy, avš ak netvoří cí  její

b.ja.t"iň",r'-"ár"ž itost je, n"U.i iá siane neplatným nebo nevymahatelným

ř-xo ři"x n"oo jeho č ást, ie prnc ooocrtelným od ostatní ch ustanovení  té to

Š ;lou"' a taXouá neptatnóŠ t'nóOo nevymairatelnost_ nebude mí t ž ádný vliv

; ; ,pl; i; "a;  ;yranátetnŇ jakýchkoliv o_statní ch záuazků  z té to Smlouvy.

Smluvní  strany se zauazuji-i áci té to Smlouvy nahradit formou dodatku

k té to smlouvě tento neptátný nebo nevymahatelný oddělený závazek

takovým novým platným J uv,il"n"t"rnýrn Žáuazke.m, jehož  předmět bude

"-* i"'vSS 
i .ÓZne' m i rJ oO pov iOat před m'ětu pů vodn í ho oddělené ho záv azku,

Poři,á-"S"x jakýkoliv zavázeŘ ivprYvají ci z té to.Smlouvy a tvoří cí  její

pJjŠ t"t.*  ,iáré Zitost je,- neuo''k-Ovt!o!iv_ s.e stane neplatným nebo

ňóvvmarratelnYm jato ceiei nóú ó j"no Óást, Smluvní .strany nahradí  neplatný

; ;ó; ; ;ň"ň"tálny závazei v rámci nové  smlouvy takovým novým platným

awmahatelnÝmzávazxem,ienoŽpředmětbudevnejvyš š í moŽné mí ře
;dilil;Ůřjmeiu p,i"Óoninó závazku obsaž ené mu v té to Smlouvě,

rrdběratel ....... .'...-0.una.nu-
toupený (imé no):  Beranová Kateřina

í unkce: zástupce Odběratele

?2 \ fi-m
dne.......

zastoupený 0mé no):  Kamila Vávrová

funkce: referent zákaznické ho centra
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