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Smlouva č. V- Klepněte sem a zadejte text. o

dodávce vody z veřejného vodovodu

odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací
uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí
vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění
__________________________________________________________________________________
I. Smluvní strany
ODBĚRATEL (vlastník připojené nemovitosti a vodovodní a kanalizační přípojky):
Jméno a příjmení:

Klepněte sem a zadejte text.

Adresa trvalého pobytu:

Ulice / část obce, č.p.:

Klepněte sem a zadejte text.

Obec:

Klepněte sem a zadejte text.

PSČ:

Klepněte sem a zadejte text.

Typ identifikace:

datum narození

Identifikace:

Klepněte sem a zadejte text.

Kontakt (telefon, email, apod.):

Adresa odběrného místa:

…………………………………………………………

Obec:

Klepněte sem a zadejte text.

Místní část obce:

Klepněte sem a zadejte text.

Číslo popisné,

parcelní číslo:

Klepněte sem a zadejte text.

Katastrální území:

Přídolí

Popis nemovitosti:

rodinný dům

DODAVATEL (vlastník a provozovatel veřejného vodovodu a veřejné kanalizace):
Městys Přídolí, Přídolí 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00246093
II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat vodu z veřejného vodovodu a odvádět odpadní
vody veřejnou kanalizací a závazek odběratele za dodávky vody a odvádění odpadních vod platit.
III. Dodávka vody
Jakost dodávané vody odpovídá platným obecným právním předpisům (zák. 258/2000 Sb., zákon o ochraně
veřejného zdraví a vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a četnost a
rozsah kontroly pitné vody, v platném znění: doporučený obsah Ca - 40 mg/l, doporučený obsah Mg - 20
mg/l, maximální obsah NO3 - 50 mg/l). Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti dodávané pitné vody jsou
k dispozici u Dodavatele.
Tlakové poměry v místě napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod splňují požadavky platných
obecných právních předpisů (zák. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se stanoví minimální hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v
místě napojení vodovodní přípojky - 0,15 MPa a maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě - 0,6
MPa [v odůvodněných případech 0,7 MPa]).
Limit množství dodávané vody je dán kapacitou vodoměru.
Množství vody určující kapacitu vodoměru: 2,5 m3/hod.

Odběratel prohlašuje, že počet trvale připojených osob pro účely dodávky vody činí: .... osoby a počet trvale
připojených osob pro účely odvádění odpadních vod činí: ...... osoby.
Množství dodávané vody bude zjišťováno:*)
hlavním vodoměrem

výpočtem . . . . . . . . m3/rok**)

podružným vodoměrem

Stav vodoměru č. …………………..….… je ke dni účinnosti této smlouvy Klepněte sem a zadejte text. m3.
IV. Odvádění odpadních vod
Množství odpadních vod bude zjišťováno:*)
ve výši dodávky vody
ve výši dodávky vody + voda z jiných zdrojů (typ zdroje : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ),
které bude zjišťováno:

měřícím zařízením odběratele

výpočtem . . . . . . . . m3/rok**)

*) vhodné zaškrtněte
**) množství bude vypočteno dle směrných čísel roční spotřeby vody (vyhláška č. 428/2001 Sb. v platném znění)

Limity znečištění jsou uvedeny v kanalizačním řádu, který je zveřejněn na internetových stránkách
dodavatele www.pridoli.cz, nebo k nahlédnutí na adrese dodavatele Městys Přídolí, Přídolí 1, 381 01
Český Krumlov.
V. Platební podmínky
Dodávka vody a odvádění odpadních vod se fakturují za sjednanou cenu. Za sjednanou cenu se považuje
cena vodného a stočného stanovená platným ceníkem dodavatele, který je k disposici na příslušném úřadu
městyse. Změnu ceny zveřejňuje dodavatel před termínem její platnosti vyvěšením usnesení v obci na místě
veřejně přístupném. Změna ceny nemá vliv na ostatní ujednání této smlouvy.
Platba za vodné a stočné se uskutečňuje na základě odečtu vodoměru, resp. podle směrných čísel roční
potřeby vody. Odečet se provádí 2x do roka, zpravidla k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku. Platba bude
provedena v hotovosti v kanceláři hospodářky ÚM Přídolí nebo bankovním převodem na číslo účtu
129931148/0300 ČSOB.
VI. Závěrečné ustanovení
1. Obecné podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod se řídí zákonem o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, prováděcí vyhláškou, obchodním zákoníkem, Kanalizačním řádem a Podmínkami
dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovených dodavatelem v platném znění.
2. Odběratel i dodavatel se zavazují případné změny ve výše uvedených údajích neprodleně hlásit druhé
straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
5. Tuto Smlouvu jsou obě Smluvní strany oprávněny jednostranně písemně vypovědět s výpovědní lhůtou
tři měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé Smluvní straně.
6. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit jen v případech stanovených
obecně závaznými právními předpisy.
V Přídolí dne : Klepněte sem a zadejte datum.

................................
za dodavatele

................................
za odběratele – vlastníka nemovitosti

