S M LO U V A

VaK Zápy,
s.r.o.

odpadnícha sráŽkovýchvod
o odběru vody a vypouŠtění

cís|o Sm| ouvy:. . . . . . '''''

VaK Z á p y ' s . r . o .
DoDAVATEL: Provozovánía Výstavbavodovodůa kanaIizací
zápy č.9' 25o 01 p. Brandýsn. L.
|Čo: 47544511, DlČ:o57-47544511
Tel./fax:
326 902 922,326 903 560,
a
oDBERATEL (V|astník
nemovitosti);

.Adresa;.....
|\,4
ístoodběÍu(adÍesa):

podmínek:
za nás|edujících
(V současnostljeto zákon
1) DodáVka vody bude zabezpečenaV sou]adus obecně záVaznými předpisy o VeřejnýchVodovodecha kana|ÍzacÍch
zemědě|stvíč'42812001Sb.)
č.25412001sb' o Vodách a zákon č'27412001sb. o Vodovodecha kana|izacícha Wh|. N,4inisterstva
je uvedeno V ,,Podmínkáchdodávky vady a vypouštěníadpadníchvad,' kteréjsou součástítétos|mouvy.
BIiŽší
úřadua V sídleÍi|mydodavale|e'
2) cena Vodnéhoa stočnéhose řídícenovou ka]ku|ací'která je k dispozici na obecním (ÍÚěstském)
3) Množstvíodebrané(odkana|izované)
Vody bude zjištováno.):
mnoŽstvi:
m3/den'''.''''...
..''''.'''''.''''.''
Požadované
a)Vodoměrem
'..''''..''''..''''
b) d|e ročníchsměrných číse|
c) technickýmpropočtem
d) Voda srážková (pouze pÍopodnikate|ea organizace . Výčeimnožstvíje pří|ohou)
e) Voda spotřebovaná Ve 4i'robě (pouze pío podnikate|ea organizace)
4) Voda je Vypouštěna-):
mnoŽství:
m3/den'
PoŽadované
sp|aškové-).'''..''''..-'''..''
'..''''..''''..''
T--.l a) do kana|izacejednotné,
b) odběrate|nenínapojenna Veřejnoukana|izaci
E
c) odběrate|Vypouštído kana|izaceVodu z jiných zdrojŮ
LJ
Úhrad
nebo měsíčních
5) P|atba za Vodnéa stočnése uskulečňujeformou čtvrl|etních
na zák|aděÍyzického
odeótuVodoměrunebo ad 3 b' c' d' e'

m 3 /r ok
. . . . . . . . . . . . . .................
m 3 /r ok
. . . . . . . . . . . . . ..-..............

.....m3/rok

Uhrada je splatná do 15' dne ode dne q/staveníu s|oženeka do 10. dne U Íakturna účetdodavate|e,
Vedenýu KomeíčnÍ
bankya.s.,čís|o
Účtu:199710287'
kód banky:0100
Var' symbo|
č'faktury
platby budou Účtovány-):
sIoŽenkou
příkazemk Úhradě

k-s.0308
poIoletně
měsíčně;
čtVrtIelně'

7) odbě|atei idodavate| se zavazujípřípadnézměny Ve Výšeuvedenýchúdajíchneprod|eněnah|ásil druhéstraně
8) smlouva se VystavujeVe dvou Vyhotoveních,jedno obdržíodběrale|,jedno dodavate|
podpisem obou oprávněných osob
9) Sm|ouva se uzavírána dobu neurčitoua nabýVá účinnosti
10) Firma V a K zápy, s.r'o.je od 3' 3' 1994 zapsána V obch' rejslříkuMěstskéhosoudu V Praze ' odd' C' V|oŽka26904
11) odběrate| a dodavate|se dohod|i'že Vztah za|oženýtouto sm|ouvouse řídízákonem č.513/1991 sb., obchodnim zákon íken']
případněupřesníúdajeuvedenéV této,,sm|oUVě,,a
odeš|eji do 14 dnůna Výšeuvedenou
Poznámka: odběraŤe|
řádně a pravdiVěWpInípřih|ášku,
adresu íy V a K Zápy. V případě neplavdivýchúdajůse VystavujesankcímuvedenýmV,,PodmÍnkáchdodávky vody a vypouštěníodpa.l'
nich Vod,.,kteréjsou součástítétosm|ouvy'

Datum:
...........................

oDBERATEL(podpis,
razítko)
') VyhoVujíc
ízaškrtněte

DODAVATEL

Podmínky' za kterých dodavatel (vodár€ n ská společnost)dodává
nebo odvádí vody ze zařízení odběratele' s€ řídí zákonem o vodách!
vládním nařízenímo přípustnémznečištění
vod, zákonem o Yeřejných
vodovodech a kanalizacích a podmínkami stanovenými vodárenskou
společnosti.Podmínky! za kterých dodavat€ l (vodárenská společnost)
dodává nebo odvádí vody ze zařizeÍí odběratele' se řídí zákonem
o vodách, v|ádním nařízením o přípustnémznečištění
vod, zákonem
o veřejených vodovod€ c h a kanalizacích a podmínkami stanovenými
vodárenskou společností.Závazkolý vztah mezi odběrate|em a dodavatelem se na základě dohody smluYních stran řídí zákonem
č.5l3/l99l sb.' obchodním zákoníkem.
l ) odběratel' který hod1ásvézařízenípřipojit na Veřejnývodo\,odnebo
kanalizaci' přl]dIoží
dodavate]ižádostne Zřízenívodovodnípřípojky
(kanalizačnípřípojky)a přihlášku k odběru.v ostatníchpřípadech
před]oŽídodavate].jen
přih]áškllna tomto liskopisu'
2) Potvzením této přihlášky vzniká smluvní vztah' v případech
vyŽndujícíchstanovení7vlíštníchpodmínekje dodavateloprávnčn
podmínitpotvrzenipřihláškyjejímdoplněnímsamostatnoupřílohou.
3) odběrale]je povinen bez Zbylečného
odk]adu(nejpozdějido konce
náslcdu,jícílro
měsice) písemněoznámit dodavateli všechnyzměny
proti údajům
skutečností
uveden}ím
v přihlášce.
4) Dodavale]je oprávněn kdyko]iv piezkoušetu odběrulelesprávnost
údajťr,
uvedenýchv přihlášce.U rozhodujícíchúdajů'majícíchv]iv
na výšifakturace'bude dodavatelÍozdíIdofakturovávats pokutou Za
nesprávnéuvedenítěchtoúdajů.
5) Má.li odběřaleI pochybnost o spr.áVnostiúdajůměřícíhopřístroje
(vodoměÍu)'můžc písomnčpožádat o jcho přczkoušcní.Zádost
o přezkoušeníměřÍcíhozařízenínezprošťuje
odběratelepovinnosli
(voda
Zaplatitpředloženoufirkturuza vodné(voda dodaná) a s1očné
odvcdená'}.Zjistí li sc pň přezkoušcní'Že Údaj zkoušeného
měřicího
zaříZeníse neodchyiuje od spřávné hodnoly Více než připouští
technická norma' uhradínáklady spojenéS přezkoušením
a výměnou
vodoměru odběratel. V opačném případě hladí nák]ady na
přezkoušení dodavxtel. Ziišlěný finanční rozdíl' způsobcný
odchylkou měřicíhozaříZenívětšínežje povolená to]erance,uhradí
ten.jemužbyla odchy]kaku prospěchu.
I
6) odběratel ie povinen chťá1it měřící zďíZení (vodomčry) před
(zvláštěmrazem.)a ihned hlásit dodavateliZávady'které
poškozením
zjistí na měňcím zaíZení' Měřící ZaříZenímusí být pracovnikům
dodavatelc přístupnó a bez svo]ení dodavatele nesnrí být
přemisťováno.Pokud je utnístěnov šuchtě'musíbýt tato odvodněna
a rovněžpříst[pnáplo pro\'áděníodečtťl
stavů'v p6padě poškození
vodoměÍudodavatclvyfaktunťcnáklady. spojcnés výměnou a bude
požadovat úhmdu nákladů. vzniklých opmvou a ce.jchováním
nrěřícíhozařízení(evenl|.
spotřeba
úhrudunovéhoměřícíhoZaříZení).
vody budc do okamŽiku výmčny nového vodoměru vypočtena
tecbnickýmpťopočÍenr
nebo dle obecněplatnýcbsměmic'
7) Je ]i odběratel v době odečÍuměřicího zďíZení Depřítomen'je
povinenna lvláš|nírntiskopisuohlásit piesný stuvpoči1adla
nrěřicího
zaíizeni do 5 dnů (liskopis k ohlášenístavu Vodomčruzanechá
u odběratele pracovník pÍovádějícíodečet)'Jestliže tak neučiní
odběratelve stanoveném
termínu,vyúčttÚe
dodavate]Spotřebuvody
na Základě lechnického plopočt . případně dle spotřcby za
sr.ovnatelnéobdobí v předešlémloce' Při následujícímodečtu'
o kteÍémdodavlte] odběťItele předem vyrozumí' jc odběralel
povincn umoŽnit pracovníkudodavate]epřístupk vodoměfu' .jiniů
nlťlŽedodavate1dodávku vody pierušit.
8) Pokud odběÍa|el hodlá ukončit odběr vody' ,je povinen tuto
skutcčnostoznámit dodavatcli píscmně 14 dnů přcden a umoŽnil
jeho pracovníkůmprovést konečný odečet' případně demoníáž
zaňZenína úhradunákladů'Neoznámí-Iiodběratelukončeníodběru
nebo neunoŽní.li dodavateli provedeni konečnéhoodečlLl' je
povinen zaplatit vodnéa stočnéaž do uzavřenísmlouvy s novýn
odbčrate]em
ncbo do zastavenídodávky'

9) Faktuly za vodné a stočnése vystavují na základč odečtustavu
vodoměru (u neměřenýchodběru na Zák]aděpiiznaných skutečností
loku). kteÍýprobíhápodle odečtovýchcyklů dodavatcle.MnoŽství
sláŽkovévody se stanovív závislosti na pÚměmém ročnírn
mnoŽství
slážek.Cenu vodnéhoa stočného
vodovodua kanalizacc
z veŤejného
Slanovídodlvatel cenovýrn výrněíem.Dodavate] můŽepoŽadovat
zálohovéplatby za vodnéa stočné'

10) vzniknouJi chyby nebo omyly při vyúčlo\'áníespÍávnýmodečtem,
početní
olrybouapod'.majíodběfateli dodavatelnitrok Da vyrovnání
nespÍávněvyúčtovaÍých
částek.odběťateluplntní.eklamace do 15
rlnů ode dne obdržcnífaktury' V případě neoprávněnércklan1ace
budou vZniklénák]adyvyúčÍovány
odběl'ateli'

I l) Pokud odběratelubťldífakturLLnebo Zí]ohupo termínusp]atnosti'

bu{]emu vyúčtován
úrokz prcdlcnív částce0,5 7. z dluŽnéčástkyza
kaŽdýden p.odlení.
l l ) V připadě. Že odběratelnezaplafípředloŽenéfaktury nebo zálohy za
vodnéa stočnédo 30 dnůpo lhůtěsplatnosti' má dodavatelprávo
přerušit' popř' Zastavit dodávku vody a odváděníodpadníchvodPřelušeníje dodl\,atelpovinen oznámit 3 dny předen.

l3) Pokud odběIateli byla Z důVodu nezap]acenízastavena dodáVka

vody,je povinen uzavřítnovou .,Dohodrro odběr'uvody..' obnovení
pohledávcka nák]adů'
dodávky vody bude realizov'lnoažPo ťlhťadě
spojeDýchs předchozímpřerušením
vody ajejím novým obnovcním.

l4) odběratel je vlastníkodběrnéhomísta.pro něžse voda z veřejného
vodovodu dodává (odvádí do veiejné kanalizace). Je oprávněn
odebíÍat
vodu do sjednané\'ýšea není-livýšeodbi:nrsjcdnána.podle
skutečnépotřcby- Přitonr je povinen dbát předpisů a ustuno\,ení
vyr]aných k zajištěnísprávnó funkce vnitřDího vodovodu a jeho
součástí
x řídit se pokylry dodavatele'Dodavltel á pÍávokdykoljv
provéstprohlídkua kontrolu odběrnéhomístaza účelem'zdn odběr
nebo Vypoušlění není v rozpoíu s technickými normami
a připojovacímipodminkanri'

ls) Voda vypouštěná(odpadní)je

veškeřávoda odváděná Z nemo!itosti
v jakosti a mnoŽství. vymezeném kanalizačnímřádem - není
dovo1eno vypouštětdo kanalizace látky, které nejsou odpadními
vodami ňebo škodí provozu veřejDé kanalizace (olejc. Í'eno]t
postřikovó látky apod.)'Při 7jiš1ění
se uplalni sankce,viz bod l9.

l 6 ) odvádčt do veřejnékan{lizace vodu získanouz jiných zdloiťl neŽ
Z veřejnéhovodovodu nebo odpadnívodu nesp]ňÚícíobecnélimity
kanalizačníbořídu. .je moŽno .jen za úplatu a sc souh]ase]n
p.ovozovateleveřejnékana]ilace.

t7) V případě'Že voda je vypouštěnado veiejnékanilizace i z jiných

zdrojir než Z Veřejnéhovodovodu (Z Vlastnich studní' z vodních
(odkanalizované)
toků).Zjišťuje
vody podle
se množstvivypouštěné
ločníchsmčmýchčíscl.

l 8 ) V případě' Že dojde k úpravěceny vodnéhoa stočnóhoa nebude
proveden fyzický odečetstavu vodomčru'prcvede Se Íáktunce na
zákludě pruměrnédenníspotřcby'plopočtené
počtemdníZa původní
cenu! resp' počten dní od doby p]atnosti ňové ceny do doby
plovedenéhofyzickéhoodečtul 9 ) NeopÍávnčnýmodbělem nebo odváděním vod se rozumí pijpady
odběru či odvádění vod k jinému účelu' neŽ bylo sjednáno'
poškozeníměřícíhozařízenía jeho plomb' nepřístupnostměřícího
zařizenía manipulaces měřícímZařízením,s uličnímia domovními
u7áVěry.zřizováníodběÍupřed měřícímzaříZením.
použitípoŽárního
obtoku k jilým úče]ům
než poŽárním'nepravdivoslpodkladůpro
slanovenívýše odběru d]e směrných čísel'piekročenísjednaných
]imitůkvaiity odpadníchvod nebo kana1izačního
řádu (vypoušlění
ncdovoLenýchlátek . viz bod 16).Dodavatelje v těch1opřípadechpo
předchozímupozorněníoprávněnpřeÍušitdodávku vody či odvádění
vod' Pro lyto případyse sjednávásmluvDípokuta ve výši5 000' Kč'
pň opakovanémpoÍušení
ve výši l0 000'- Kč'

