
SMLOUVA o DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH voo č. 34069538/1

uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích

nebo jen „zákon“), (dále jen „Smlouva) me21 níže uvedenými smluvními stranami“

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, 110 00 Praha, IČ 00064581. vlastnik kanallzace

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Marlánske náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, 110 00 Praha. IČ 00064581, vlastník vodovodu

dale společné jen Vlastník, za něhož jedna PROVOZOVATEL oprávněný na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem v souladu s ust. § 8. odst. 2 zákona o vodovodect

kanalizacích. k uzavření této Smlouvy dle § 8. odst. 6 téhož zákona a k výkonu všech práv a povinnosti vlastnika ve vztahu k odběrateli“

la

 

PROVOZOVATEL:
ODBERATEL:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Městská část Praha 17

se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 Adresa Ulice. Žalanského Č.p.: 291

Část obce' Praha 17 - Řepy Č. 0.: 12b

IČ 25656635 Plátce DPH „ DIČ, C225656635 Obec Praha PSČ. 163 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Stát CBS“ republika .

IC‘ 00231223 Plátce DPH - DIC' C200231223

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5297

funkce referent zákaznického centra

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

(dále jen „Provozovatel') zastoupený (jméno) Mareš Vladimir

(funkce) zástupce odběratele

Kontaktní údaje platné ke dni podpisu smlouvy“

rel.. Mobil:_

E-mall. Web:

Číslo účtu Provozovatele:

ID datové schránky:

Adresa pro doručování: Ke Kablu 971, Praha 10 - Hostivař, 102 oo Praha 102 (dá'e Je" "Odběra'em      
Kontaktní údaje a adresa Odběratele pro doručování

Městská část Praha 17

Ulice“ Žalanského o p.. 291 c. o.“ 12b

Část obce. Praha 17 - Řepy Obec: Praha Stát: Česká republika

Dodací pošta: 163 00 Praha 618

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako „Smluvní strany'. samostatně pak každý jen jako „Smluvní strana*. Pro účely fakturace vodného a stočného

za dodávku vody a/nebo odvádění odpadních vod poskytnutých Odběrateli přede dnem účinnosti této Smlouvy na níže uvedeném Odběmém místě prohlaŠUje Odběratel. že

předmět této Smlouvy byl plněn již přede dnem účinnosti této Smlouvy, ato ode dne: 4.9.2018. Smluvní strany dále prohlašuji, že toto plnění nebylo v rozporu s oprávněnými

zájmy žádné ze Smluvních stran a považují je za plnění podle této Smlouvy.

Informace o tom. jak Provozovatel zpracovává osobní údaje fyzických osob podílejících se na plnění Smlouvy (tj. Odběratele zástupců Odběratele aj.) se nachází

vdokumentu „Zásady zpracování osobních údaju zákazníků". který je umístěn na webových stránkách Provozovatele [wwrpvkcz/o-spolecnostq a zákaznickém centru

Provozovatele (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů“),

Odběratel se zavaZUje informovat všechny své zástupce a jiné fyzické osoby (dále jen „Subjekty údajů“). jejichž osobní údaje předává Provozovateli, o zpracovávání jejich

osobních údaju Provozovatelem. a to v rozsahu vyžadovaném čl. 13 (příp, čl. 14) obecného nařízení o ochraně osobních údaju (EU) 6, 2016/6753. Odbératel se zavazuje

Subjekty udaju informovat zejména o tom. že jejich osobní údaje předává Provozovateli a seznámit je se „Zásadaml zpracování osobních údaju zákaznikď. včetně účelu

předání a rozsahu předávaných osobních údaju.

Smlouvu bude adresována kontaktni osobě uvedené v této Smlouvě, a to včetně poskytnutí přístupových udaju

Smluvní strany se dohodly, že komunikace související s touto

Odbératele k zákaznickému učtu provozovanému na webových stránkách Provozovatele a zpřístupnění dalších osobních údaju Odběratele souvisejících se správou jeho

zákaznického učtu. Pokud Odběratel zpřístupní své přístupové údaje třetí osobě. činí tak na vlastní odpovědnost, včetně případných dopadu na ochranu svých osobních

údajů.

|. Předmět smlouvy, Dodávka vody a odvádění odpadních vod, Odběrné misto evidenční číslo: 300079226

(1) Předmětem této smlouvy je uprava vztahu, práv a povinností Smluvních stran při'

dodávce vody z vodovodu
odvádění odpadních vod kanalizací

Účel dodávky vody a odváděni odpadních vod Trvalé bydleni — Rodinný dům

Vlastník připojené stavby/pozemku

Odběrátel

Vlastník přípOjky. Není-li uvedeno jinak, má se za to, že vlastníkem přípOjky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.

Vlastník připojeného pozemku nebo stavby (vodovodní přípojka)

Vlastník připojeného pozemku nebo stavby (kanalizační přípojka)

(2) Smluvní strany se dohodly. že místem stavby nebo pozemku připojeným přípojkou na vodovod a kanalizací (dále jen „Odběrné místo“) je'

Evidenční číslo OM, 300079226
Adresa Odběrného místa:

Karlovarská 399/102, Praha 17 — Řepy, k. ú. Řepy, č. parc. 1348

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

vodoměrem
Umístění vodoměru sklep
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Ill. Podminky dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních vod

kanalizací

(1) Provozovatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými

právními předpisy a touto Smlouvou dodávat Odběrateli ve sjednaném

Odběrném místě z vodovodu pitnou vodu v jakosti předepsané platnými

právními předpisy a odvádět kanalizaci odpadní vody vzniklé nakládáním

stakto dodanou vodou, srážkové vody a odpadní vody získané z jiných

zdroju.

(2) Odběratel se zavazuje platit Provozovateli vodné a stočné v souladu

aza podmínek stanovených touto Smlouvou. K vodnému a stočněmu je

Provozovatel oprávněn připočítat DPH v souladu s platnými právními

předpisy.

(3) Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak jsou povinny si poskytovat

vzájemná plnění za podmínek stanovených touto Smlouvou ode dne její

účinnosti.

IV. Prohlášení smluvních stran

(1) Provozovatel prohlašuje, že je provozovatelem vodovodu a kanalizací

pro veřejnou potřebu a osobou oprávněnou k provozování vodovodu

a kanalizací ve smyslu příslušných ustanovení platných právních předpisů.

Provozovatel dále prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu

na základě smlouvy oprovozování uzavřené s vlastníkem vodovodu

akanalizaci pro veřejnou potřebu dle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech

akanalízacich a že je ve vztahu k Odběrateli osobou odpovědnou

za dodávky vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací. Další

informace o vlastnikovi vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu

termínech pravidelných odečtu vodoměru a jakosti pitné vody jsou uvedeny

na webových stránkách Provozovatele a vzákaznických centrech

Provozovatele.

(2) Smluvní strany prohlašujř že veškeré údaje uvedené v této Smlouvě jsou

pravdivé a správne. Odběratel dále prohlašuje. že splňuje všechny podmínky

stanovené zákonem o vodovodech a kanalizacích pro připojení na vodovod

a kanalizaci.

V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních

vod

(1) Smluvní strany se dohodly. Že množství dodané vody množství

vypouštěných odpadních vod a odváděných srážkových vod bude zjišt'ováno

Provozovatelem způsobem stanoveným v článku |. této Smlouvy. Množství

dodané vody, vypouštěných odpadních vod a odváděných srážkových vod

Zjištěné způsobem stanoveným v článku |. této Smlouvy je podkladem

provyúčtování dodávky vody a vyúčtování odváděni odpadních vod

(fakturaci vodného a stočného).

(2) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno. předpokládá se:

že Odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové

množství vody. které podle odečtu na vodoměru nebo podle výpočtu

vsouladu s platnými právními předpisy z vodovodu odebral, s připočtením

odvedených srážkových vod a množství odvedené vody získané z jiných

zdrOjů. Z ploch osvobozených ze zákona od povmnosti platit za odvádění

srážkových vod Odběratel hradí pouze množství odváděných odpadních vod

zjištěné dle věty první bez srážkových vod. Takto zjištěné množství

vypouštěných odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného

(fakturaci stočného),

(3) Jestliže Odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez

vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 mJ

za rok. Zjisti se množství odpadních a srážkových vod odváděných

do kanalizace bud' měřením. nebo odborným výpočtem podle technických

ůdajú předložených Odběratelem a ověřených Provozovatelem, pokud

se předem Provozovatel s Odběratelem nedohodli jinak. Nebude-li množství

spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace měřeno vodoměrem

Odběratele umístěným na samostatné odbočce, je Odběratel povinen

prokázat Provozovateli množství spotřebované dodané vody nevypouštěne

do kanalizace jiným vhodným způsobem tak, aby bylo možné provést

odborný výpočet.

(4) Odběratel je povinen umožnit Provozovateli přístup k vodoměru, zejména

za účelem provedení odečtu z vodoměru a kontroly údržby nebo výměny

vodoměru chránit vodoměr před poškozením ztrátou nebo odcizením.

včetně zařízení pro dálkový odečet a dalšího příslušenství vodoměru.

montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru podle

obecně závazných právních předpisů (zejm. před zásahem jiné osoby,

pusobenim mechanické sily, ohněm, mrazem apod.), a bez zbytečného

odkladu prokazatelné oznámit Provozovateli jejich poškození či závady

vměření. Byla—li nefunkčnost vodoměru nebo poškození vodoměru,

poškozeni či ztráta zařízení pro dálkový odečet či dalšího přislušenství

vodoměru nebo montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření

vodoměru podle obecně závazných právních předpisů způsobena

nedostatečnou ochranou Odběratelem nebo přímým zásahem Odběratele

hradí újmu a náklady s timto spOjéně Odběratel. Jakýkoliv zásah

do vodoměru zařízení pro dálkový odečet či dalšího příslušenství vodoměru

nebo montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru bez

souhlasu Provozovatele je nepřípustný. Provozovatel má právo zajistit

jednotlivé části vodoměru nebo jeho přislušenstVi proti neoprávněné

manipulacr Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru
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stanovené Provozovatelem. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě. je

Odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla Provozovateli přístupná

aodvodněná. .Je-li šachta umístěna na místě veřejnosti přístupném má

Odběratel právo po dohodě s Provozovatelem šachtu zajistit proti

neoprávněnému vniknutí. tím není dotčena povinnost jejího zpřístupňování

Provozovateli. Pokud přípojka nebo vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům

pro montáž vodoměru. je Odběratel povinen na vyzváni Provozovatele

provést v přiměřené lhutě potřebné úpravy. Je—li množství vypouštěných

odpadních a odváděných srážkových vod měřeno měřicím zařizením

Odběratele, je Provozovatel oprávněn pruběžně kontrolovat funkčnost

a správnost měřicího zařízení a Odběratel je povinen umožnit Provozovateli

přístup k tomuto měřicimu zařizení, Přístup k vodoměru nebo měřicimu

zařizení Odběratele je Odběratel povinen umožnit Provozovateli

vnezbytném rozsahu a tak. aby byly dodrženy požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci stanovené obecně závaznými právními předpisy.

(5) Smluvni strany se dohodly, že v duvodných případech je Odběratel

povinen umožnit Provozovateli na základě jeho výzvy v nezbytném rozsahu

přistup k vodovodní a kanalizační připojce nebo k vnitřnímu vodovodu

a vnitřní kanalizaci, zejména za účelem kontroly užívání vnitřního vodovodu

avnitřni kanalizace a plnění podmínek stanovených touto Smlouvou nebo

obecně závaznými právními předpisy.

(6) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo

odváděni odpadních vod

a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,

b) nevyhovuje-li zařízení Odběratele technickým požadavkům tak, že jakost

nebo tlak vody ve vodovodu muže ohrozit zdraví a bezpečnost osob

a zpusobit škodu na majetku

c) neumožní-li Odběratel Provozovateli po jeho opakované písemné výzvě

přístup k připojce, vodoměru nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo

kanalizace.

d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojeni vodovodní přípOjky nebo kanalizační

přípojky.

e) neodstraní—li Odběratel závady na vodovodni připojce nebo kanalizační

přípOjce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné

Provozovatelem,

f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného

vypouštění odpadních vod, nebo

9) v případě prodlení Odběratele s placením podle sjednaného zpusobu

úhrady vodného nebo stočného či jejich záloh po dobu delší než 30 dnů.

(7) Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu s výjimkou případů, kdy

přede dnem nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích

se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru Provozovatel. Další podmínky

měření a způsobu zjišťování dodávané vody a odváděných odpadních vod

jsou upraveny zákonem o vodovodech a kanalizacích a prováděcími

předpisy k tomuto zákonu.

(8) Pokud je zřízen na vodovodní připojce požární obtok. lze ho využívat

výhradně pro přímé hašení požáru nebo při požárních revizich, a to výlučně

osobou k tomu oprávněnou. Pokud dojde k tomuto využití a v souvislosti

stim k porušení plomby. je Odběratel povmen tuto skutečnost neprodleně

oznámit písemně Provozovateli. Bylo-li poškozeni plomby na požárním

obtoku způsobeno nedostatečnou ochranou Odběratelem nebo přímým

zásahem Odběratele, hradí újmu a náklady s tímto spojené Odběratel.

Vl. Způsob stanoveni vodného a stočného, fakturace

(1) Cena vodného a stočného je stanovována podle cenových předpisů

na příslušné cenové obdobi, kterým je zpravidla období 12 měsíců a forma

vodného a stočného je stanovována rozhodnutím vlastnika vodovodu

a kanalizace. Cena a forma vodného a stočného jsou uveřejněny

prostřednictvím obecních úřadu regionálních informačních médií, pracovišť

Provozovatele (zákaznická centra). vlastních webových stránek

Provozovatele nebo jiným v místě obvyklým zpusobem.

(2) Změna cen a formy vodného a stočného není považována za změnu této

Smlouvy. Pokud dojde ke změně ceny nebo formy vodného a stočného

v průběhu zúčtovaciho období. rozdělí Provozovatel spotřebu vody v poměru

doby platnosti původní a nové výše ceny nebo formy vodného a stočného.

(3) Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu.

Jednosložková forma vodného a stočného je součinem ceny a množství

odebrané nebo vypouštěné odpadní vody a srážkových vod stanoveným

vsouladu s touto Smlouvou, Dvousložková forma vodného a stočného

obsahuje složku která je součinem ceny podle cenových předpisů

amnožství odebrané nebo vypouštěné odpadní vody a srážkových vod;

a pevnou složku stanovenou v souladu s platnými právními předpisy.

Stanoví-li tak platné právní předpisy. je Provozovatel v případě dvousložkové

formy vodného a stočného povinen poskytnout na základě žádosti

Odběratele přiměřenou slevu z pevné složky, pokud bude vodovodní nebo

kanalizační systém nefunkční po dobu delší než 24 hodm. Jevli stanovena

dvousložkové forma vodného a stočného, a Odběratel neodebere

vpřislušném zúčtovacim období dodávanou vodu nebo nevypusti žádné

odpadní vody: je povmen zaplatit Provozovateli pevnou složku vodného

astočného.

(4) Provozovatel je oprávněn započíst případný přeplatek Odběratele

na uhrazení veškerých spiatných pohledávek na jiných odběrných mistech

téhož Odběratele. O takto provedených zápočtech bude Provozovatel

Odběratele informovat.



(5) Smluvní strany se dohodly že pro případ že Odběratel tuto Smlouvu

řádně neukončí v souwslosti se změnou vlastnictvi připojené nemowtosti

(Odběrného místa) zaniká tato Smlouva dnem. kdy nový vlastník připojené

nemowtostí prokáže Provozovateli nabytí vlastnického práva k ní a uzavře

novou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod k témuž

Odběrnemu místu.

(6) Smluvní strany se dohodly. že při jakémkoliv ukončení této Smlouvy je

Odběratel povinen na své náklady umožnit Provozovateli provest konečný

odečet vodoměru a kontrolu měřicího zařízení Odběratele, je-Ii množství

vypouštěných odpadních vod a odváděných srážkových vod měřeno. Pokud

bezprostředně po skončení této Smlouvy nenabude účinnosti obdobná

smlouva ododávce vody a odvádění odpadních vod vztahující se k témuž

Odběrne'mu místu, je Odběratel povmen na své náklady umožnit

Provozovateli také případnou demontáž vodoměru a další činnosti nezbytné

k ukončení dodávky vody a odvádění odpadních vod, Dojde-li k ukončení

této Smlouvy je Provozovatel současně oprávněn provést odejení

vodovodní nebo kanalizační přípOjky

(7) V případě, že Provozovatel za dobu trvání této Smlouvy pozbude právo

uzavírat s odběrateli smluvní vztahy jejichž předmětem je dodávka vody

a/nebo odvádění odpadních vod, přecházejí práva a povmnosti z teto

Smlouvy na vlastníka vodovodu a kanalizace a Odběratel s tímto přechodem

práv a převzetím povinností uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí.

XI. Ostatní a závěrečná ujednání

(1) Smluvní strana zasílá písemnosti druhe Smluvní straně na adresu pro

doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na poslední adresu

písemné oznámenou druhou Smluvní stranou. Zřídi-Ii si Odběratel

elektronický Zákaznický účet provozovaný na webových stránkách

Provozovatele. souhlasí s doručováním písemností i jeho prostřednictvím.

Uvedl-Ii Odběratel výše lD své datové schránky souhlasí s doručováním

písemností | prostřednictvím datových zpráv do datových schránek.

Písemnosti doručované dle této Smlouvy prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb jako doporučené zasilky, do vlastních rukou nebo s

dodejkou (dále jen „doporučená zásilka") jsou považovány za doručené

okamžikem jejich převzetí. Doporučená zásilka se považuje za doručenou l v

případě že adresát její přijetí odmitne nebo si jí adresát nevyzvedne v úložní

IhUtě a současně neprokáže, že si zásrlku nemohl z objektivních duVodu

vyzvednout. Taková zásilka se považuje za doručenou poslední den uložní

Ihuty. Ostatní (nedoporučené) zásilky odeslané s využitím provozovatele

poštovních služeb se považují za doručené okamžikem kdy se zásrlka

dostane do sféry dispozice adresáta; má se za to. že došla zásilka došla třetí

pracovní den po odeslání na území České republiky či patnáctý pracovní den

po odeslání do zahraniči Povinnost odesílatele doručit písemnost adresátovi

je splněna také okamžikem vrácení zásilky jako nedoručitelne

v ......79/7225 ............................................................................

 

Odběratel

zastoupený (jméno): Mareš Vladimír

funkce. zástupce Odběratele

35995027

provozovatelem poštovních služeb nebo v případě že adresát svým

jednáním nebo opomenutím doručení zmařil (např. neoznámenim změny

doručovací adresy druhé smluvní straně).

(2) Záhlaví článku a částí v této Smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost

a v žádném ohledu neomeZUjí nebo neslouží k výkladu pojmu a ustanovení

teto Smlouvy.

(3) Pokud je v článku |. teto Smlouvy uvedeno. že předmětem této Smlouvy

je pouze dodávka vody nebo pouze odvádění odpadních vod kanalizací, jsou

ustanovení o odvádění odpadních vod kanalizací v prvním případě.

respektive ustanovení o dodávce vody v druhém případě neúčinná,

(4) Ve všech ostatních otázkách. výslovně neupravených touto Smlouvou, se

postupuje podle právních předpisu platných na území České republiky.

zejména podle zákona o vodovodech a kanalizacích a občanského zákoníku

Případné spory ze Smlouvy se Smluvní strany zavazují řešit především

smírnou cestou. Nebude»|i smírněho řešení dosaženo. jsou k řešení sporu ze

Smlouvy příslušně české soudy.

(5) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních z nichž každá

Smluvní strana obdrží jedno.

(6) Změnu Smlouvy lze provést pouze písemnou formou, Adresu sídla

(bydliště). adresu pro doručovaní, jmena osob jednajících za Smluvní strany.

telefonní čísla a e-mailove' adresy. vlastníka vodovodní/kanalizační přípOjky

počty trvale připojených osob pro dodávku pitné vody / odvádění odpadních

vod lze měnit l jednostranným písemným oznámením; Smluvní strany

se zavazuji neprodleně oznamovat změny uvedených udaju druhé Smluvní

straně.

(7) Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její

podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným

jako celek nebo jeho část. je plně oddělitelným od ostatních ustanoveni teto

Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv

na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazku z této Smlouvy

Smluvní strany se zavaZUji v rámu této Smlouvy nahradit formou dodatku

k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek

takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude

v nejvyšší možné míře odpovidat předmětu puvodniho odděleného závazku.

Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící 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 předmět bude v nejvyšší možné míře

odpovídat předmětu puvodniho závazku obsaženému v teto Smlouvě.

í'íg ~11,- 2018

dne ..............................................................
........................ . ..............

   

 

   

Provozovatel .

zastoupený (jméno)

funkce: referent zákaznického centra



15. 11. 2018
Informace o pozemku [ Nahlížení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku

 

  

 

Parcelní číslo: 13487/1

Obec: Praha [55478212

Katastrální Území: ;gpy_[729701l

Číslo LV: *_2

Výměra [m2]: 353

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

 

Součástíje stavba

 

 

 

Budova s číslem popisným: R_py_[400483]@ č. p. 399; objekt k bydlení

Stavba stojí na pozemku: p. č. 1348

Stavební objekt: gp, 399/?

Ulice: Karlovarska/)

Adresní místa: Karlovarska 39911020

Vlastníci, jiní oprávnění

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ,

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezeni.

Jiné zápisy

Nejsou evidovany žádnéjíné zápisy.

Více informací k cenovým udajů nalezenete v k aplikaci

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální Úřad pro hlavní město Prahu, Katastralni

pracoviště Praha/)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.11.2018 14:00:00.

SC 2004 - 2018 Česwuúd2311613an a katastúm & , Pod sídlístém 180019 KgbyLsy 16211 Praha. 8% Verze aplikace: 5.5.3 build O

Podání určena katastrálním Úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jglCh email adrear/?.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encr
ypted:pEra7u4|PPY—ífJN-qulJ4lqu1 SOdyfqL8th2WSCE

BBa-Eju-ngquYAHdKJ4Vhstu . .. 1/1



15. 11. 2018
RES—Městská část Praha 17

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 31, 102018)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktualnejsr udaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČO: 00231223

obchodní firma: Městská část Praha 17

statistická právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

datum vzniku: 1.7.1973

sidlo: 16300 Praha - Řepy, Žalanského 291/12b

ZÚJ: 547174 - Praha 17

okres: CZO100 - Praha

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

84110: Všeobecné činnosti veřejné správy

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA2010 13130 - Mistni vládní instituce

velikostní kat. dle počtu zam.: 100 - 199 zaměstnanců

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARESvdne 15.11.2078 v 74:08:02

Copyright© 2018, Ministerstvo financí CR, ares@nfcncz

https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=00231
223&jazyk=cz&xml=1

1/1



 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO

MAJETKU

Substituční zmocnění

Městská část Praha 17, Žalanského čp. 291/12/b, 163 02 Praha 6 - Řepy, IČO: 00231223, mně

usnesením č. 000153/2017 ze dne 10.4.2017 zmocnila k zastupování městské části ve věci uzavírání

smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod, smluv o sdružených službách dodávky

elektřiny a smluv o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu, jakož i dodatků výše

uvedených smluv.

Současně mě oprávnila jednat osobně nebo vpřípadě nemožnosti osobní účasti zmocnit dalšího

zástupce z řad pracovníků odboru správy obecního majetku.

Na základě tohoto oprávnění pověřuji k zastoupení městské části Praha 17 ve věci uzavření výše

uvedených smluv k odběrnému na adrese Karlovarská 399/201 Praha 6 — Repy, Qana Vladimíra

Mareše.

V Praze dne: 31. 10. 2018 V Praze dne: 31. 10. 2018

   

     Bc. Tereza Rytířová zmocfieni’ přijímám:

vedoucí odboru Vladimír Mareš

 

 

51dIOIZalanSkeho 291/121). 163 02 Praha 67 Řepy 1c1..+420 234 683 111 fax:+»'120»235 300 129

Pracoviště : Žalanského 201/12b, 163 02 Praha 6 » Řepy 16:00231223 fax:+420-234 683 405

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.: 2000 700 399/0800 DIČ :00231223

e—mail: podatelr1a©prahal 7_cz '



Městská část Praha 17

67. jednání Rady městské části

ze dne 10.04.2017

USNESENÍ

Us RMČ 000153/2017

Svěření pravomocí Rady městské části Praha 17 podle § 94 odst. 3, část věty

za středníkem zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, starostce Městské části Praha 17 a Uřadu Městské části

Praha 17

Rada městské části

1. projednala

svěření pravomocí Rady městské části Praha 17 zcela nebo zčásti svěřit starostovi

městské části nebo úřadu městské části (§ 94 odst. 3, část věty za střednílíem zákona

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisu) v tomto

rozsahu:

Starostce městské části Praha 17 svěřuje

veškeré pravomoci, které jsou tímto usnesením svěřeny úřadu,

uzavírání darovacích smluv, v nichž obdarovanou je Městská část Praha 17, a to

do výše 100.000,- Kč včetně,

schvalování přijetí darů pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je

Městská část Praha 17,

rozhodování o poskytnutí dočasného ubytování v krizovém bytu,

specifikovaném v interní normě vydané tajemníkem úřadu,

pověřovat zaměstnance Městské části Praha 17 k jednání jménem Městské

části Praha 17,

zplnomocňovat externí subjekty k zastupování Městské části Praha 17 v jednání

před justičními, správními orgány a dalšími orgány veřejné moci,

dávat a rušit výpověd'z nájmu.

Úřadu městské části Praha 17 svěřuje:

1. Tajemníkovi úřadu

rozhodovat o náhradě škody a o vyřazování drobného hmotného majetku

a o nakládání s ním, aito vše na základě návrhu jím zřízené komise,

udělovat souhlas pro Uřad práce podle § 33 odst. 6 zákona Č. 111/2006 Sb., o

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

uzavírání smluv k zajištění běžného provozu úřadu do výše plnění 100.000,— Kč

včetně v jednotlivých případech, jakož i změny výše uvedených smluv a o jejich

dodatky.

2. Vedoucím odborů podepisovat objednávky do výše plnění 100.000,- Kč

včetně v jednotlivých případech; přičemž podpis objednávky nad 50.000 ,- Kč

včetně podléhá schválení věcně příslušného uvolněného člena zastupitelstva

Městské části Praha 17 nebo tajemníka úřadu Městské části Praha 17

3. Vedoucímu Odboru správy obecního majetku uzavírání těchto smluv:



. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení ze sítí NN (přípojky),

. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny,

Smlouva o připojení k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

a.s.,

Smlouva o provozování plynárenského zařízení,

Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu,

Smlouva o dodávce tepelné energie,

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod,

Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu,

Účastnické smlouvy týkají se poskytování „hlasových a datových služeb“ 02

Czech Republic, a.s.,

Smlouva o nájmu pozemku na dobu nejdéle 29 dní,

. Smlouva nájmu hrobových míst,

. jakož i změny výše uvedených smluv a o jejich dodatky.

2. schvaluje

svěření pravomocí Rady městské části Praha 17 podle § 94 odst. 3, část věty za

středníkem zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů, starostce Městské části Praha 17 a Uřadu Městské části Praha 17 v tomto

rozsahu:

Starostce městské části Praha 17 svěřuje

o veškeré pravomoci, které jsou tímto usnesením svěřeny úřadu,

. uzavírání darovacích smluv, v nichž obdarovanou je Městská část Praha 17, a to

do výše 100.000,- Kč včetně,

. schvalování přijetí darů pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je

Městská část Praha 17,

. rozhodování o poskytnutí dočasného ubytování v krizovém bytu,

specifikovaném v interní normě vydané tajemníkem úřadu,

. pověřovat zaměstnance Městské části Praha 17 k jednáníjménem Městské

části Praha 17,

. zplnomocňovat externí subjekty k zastupování Městské části Praha 17 v jednání

před justičními, správními orgány a dalšími orgány veřejné moci,

. dávat a rušit výpověd'z nájmu.

Úřadu městské části Praha 17 svěřuje:

1. Tajemníkovi úřadu

. rozhodovat o náhradě škody a o vyřazování drobného hmotného majetku

a o nakládání s ním, a, to vše na základě návrhu jím zřízené komise,

. udělovat souhlas pro Uřad práce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

. uzavírání smluv k zajištění běžného provozu úřadu do výše plnění 100.000,— Kč

včetně v jednotlivých případech, jakož i změny výše uvedených smluv a o jejich

dodatky.

2. Vedoucím odborů podepisovat objednávky do výše plnění 100.000,- Kč

včetně v jednotlivých případech; přičemž podpis objednávky nad 50.000 ,- Kč

včetně podléhá schválení věeně příslušného uvolněného člena zastupitelstva

Městské části Praha 17 nebo tajemníka úřadu Městské části Praha 17

3. Vedoucímu Odboru správy obecního majetku uzavírání těchto smluv:



. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení ze sítí NN (přípojky),

. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny,

Smlouva o připojení k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

a. s..,

Smlouva o provozování plynárenského zařízení,

Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu,

Smlouva o dodávce tepelné energie,

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod,

Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu,

Učastnické smlouvy týkají se poskytování „hlasových a datových služeb“ 02

Czech Republic, a.s.,

Smlouva o lna'jmu pozemku na dobu nejdéle 29 dní,

. Smlouva nájmu hrobových míst,

jakož i změny výše uvedených smluv a o jejich dodatky.

3. ukládá

tajemníkovi Úřadu Městské části Praha 17 zapracovat svěřené pravomoci do

Organizačního řádu Městské části Praha 17

Usnesení — Schváleno (Pro: 7, Proti: O, Zdržel se: O, Poznl'mka: )  

-' Jiří Masopust Jaro av Hájek

ŽŠstupce starostky MČ Praha 1 7 Zástupce star stky MČ Praha 17

  


