SMLOUVA NA OBVADĚNI ODPADNÍCH VOD
Článek I
Smluvní strany
Obec Chromeě
Chromeě č.p. 71, 789 01 Zábřeh
Zastoupená starostou; Ing. František Brdečka
IČO: 00636100
Bankovní spojení 20924841/0100, č .ú.
(dále jen dodavatel)

DIČ; ČZ00636100

a
Firma
Sí
IČ
DIČ:
(dále jen odběratel)
Článek 2
Předmět smlouvy
2.1

Předmětem smlouvy je poskytnutí služby spočívající v odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací a úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem
a odběratelem vzniklých při odvádění odpadních vod na čistírnu odpadních vod (dále
jen ČOV) splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu. Smlouva se uzavírá podle
příslušných
ustanovení
zákona
e.
274/2001
Sb.,
o
vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném Znění a prováděcích vyhlášek
ě. 428/2001 Sb., 146/2004 a 515/2006 Sb. v platném znění.

2.2

Dodavatel, jakožto vlastník a provozovatel kanalizace, se zavazuje uskutečňovat
řipojené gravitační
pro odběratele, jakožto vlastníka nemovitosti!
tlakovou
přípojkou
s
čerpací
stanicí
přípojkou,
popř.
na splaškovou kanalizaci, odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

2.3

Součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod, které
upravují a konkretizují práva a povinnosti obou smluvních stran.

2.5

Smlouva neřeší odvádění odpadních vod ze živočišné a průmyslové výroby, vod
ze septiků a žump, vod žňéčiŠtěiíýdíi; .dhfetó|kái:Ii6mi'' ňébo látkami, které by mohly
ohrozit provoz ČO^V. Odvoz a likvidaci těchto vod si zajišťuje každý producent
na svůj náklad.
v
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Úplata xa odvádění «lp«tli»íeii vod {stolíte)* platdiol podmínky
3,1

'Stočné í»É|ednosležkovou:fiMnií.'líeii-;j« muCíim® Vetiy podle cenových .předpisů a
niiiužsiví vypcíiiliéoýcti ,odpůdních ■ vod,

1,2:

\1 nokoví vypouštěných odpadních vod se mti pudle .-měrných ěi>cl ioěm potřeby
Vody medem cli * omIoa. v I ? k Vvltl c. 428 ’‘níl< kb \ ,.)!(%«:* jUm4o /.muih.
která má vliv na "výpočet stáčného* je odběháte) .povinen 'nejpozději d® 31.1.2
předcházejícího roku i danému lukutoto-piscmně n^ásit dodavateli,

XX

St©finé je fetodroviao:, liljimia-stecnctiorw provádí do^poklůdny v kanceláři Obce
tlntiíiiel nebci t»2l»tovc»stníin':pfcvcMl«p .niť óěet uvedený v'Záhlaví léto imtonvy,
Pofatd <MlhSraiei,neiil»«iJí'pJsíí>ii ve;:staíiftveif»ém timtímmttfflir dodavatel požadovat.
po odltéřateli smluvní, pokutuwyýší '0,05%.ž.dlužné částky-M každý den prodleni.
článek 4.
Diitimi uskutečnění xiaiitidiiéli# plněni, cenu
Cena je'stanovena-si odvedení a ■ tUcvidnct - crcí|Miíířifcl!:■ vc»cí na. C:OV, Stanovuje sc na
období jednoho roku a -vychází éltteoé ■ káwpiiýeb cenových předpisů, Cena je
uvedena v piatném-ěenlku vsidle^piaMtBtelájelsiitwtena-H&í Cliratneí, .Dodavatel,
je ■ povinen každou, stměnu-ceny '®éfcjiiit\adolfttjpjal^i-dd'30''ilňě'.pc> schváleni,
VyhláSení stměny ceny fendc^roWicitů.prostfeliucivto ofeniho-úřadln - na úřední
Ješvc oKe, íAlixpate, mu pnou požadovat psi X-dav .ach v>poiet.*ífoěneb.<.

4J

Způsob stanovení cellové. 'Mityja- 'poslcjřtiitiRíu:šliitfciije :i#sl«ti#eli
Množství vypouštěných odpadních vod dle bočití'.1,2, bude vynásobeno cenou m I rtr4
včetně’DPR. lítetá je ciáfta poiiníniami-^piMkýto-Mitele.cteiace' na'Stavbu kanalizace a
čistírny odpadních vod pro daný »k,
'
-

4,3.,

Datum uskutečnění rfanilelRéto plněni je' 3ík §, toiio 'kterého roku v souladu
s .tikanoveiiltii
jf S/2004 Sk, o-dani t přidané' 'hodnoty ve znění
pozdějších predptsw.

' . . .

.. úijinefci". ." ,... .

, ..

K\ nlita mlpadnidi vod
3,!

kraliui odpadních vod vypouštěných do kanuíi/uee nesmi překročit jf.u/mele
stanovené platným kanalÍAiéium řadem n obecné právními předpisy, Vody neum
obmhmot /Mne httkv. které ln mohly ohro/ii provoz kOV. reho životni prostřed:

článek 6
Zmčny a ukončení
6.1

Obě strany se zavazují, že jakékoli skutečnosti, které by mohly mít vliv na změnu této
smlouvy, oznámí neprodleně druhé Straně.

6.2

Pokud odběratel hodlá ukončit smlouvu, zejména v důsledku převodu nemovitosti
na nového vlastníka, přičemž odvádění odpadních by mělo pokračovat bez přestávky,
je povinen se spolu s novým vlastníkem nemovitosti dostavit k dodavateli za účelem
ukončení této smlouvy a uzavření smlouvy snovým odběratelem. Odběratel předloží
dodavateli doklady prokazující zrněnu osoby vlastníka nemovitosti. Původní vlastník
hradí závazky z této smlouvy vyplývající do doby, kdy vznikly právní účinky vkladu
do katastru nemovitostí. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu nejpozději do
M dnů oznámit písemně dodavateli i každou další změnu skutečnosti oproti údajům
:#• uvedeným v této smlouvě. Vznikne-li nenahlášením takové změny dodavateli újma, je
odběratel povinen ji uhradit v plném rozsahu.

6.3

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, končí dohodou smluvních stran nebo výpovědí
kterékoli ze smluvních stran bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc
a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, v případě,
že odběratel nebude dodržovat sjednané podmínky pro vypouštění odpadních vod
odstoupení od smlouvy nastávají dnem písemného doručení
odstoupení od smlouvy odběrateli.

6.4

V případě ukončení smlouvy dle či. 6 bez současného uzavření smlouvy s novým
odběratelem je odběratel povinen umožnit dodavateli na své vlastní náklady provedení
takových opatření na kanalizační přípojce, které znemožní odvod odpadních vod
do kanalizačního řadu z příslušné nemovitosti a za tímto účelem souhlasí
s tím, aby dodavatel, popř, jím pověřené osoby vstoupily v nezbytně nutném rozsahu
na pozemek odběratele.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
7.1

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotovení z nichž jedno obdrží dodavatel
a jedno odběratel.

7.2

Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zák, č. 101/2000 Sb.,
že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v teto smlouvě.
Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zákona ě. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů dodavateli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat v rozsahu nutném pro tuto
smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z této
smlouvy, jakož i k vedení agendy o odvádění odpadních vod v souladu se zákonem
ě. 274/2001 Sb. a to po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro její
uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy.
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7.3

Otázky, touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména pak zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu v platném znění a prováděcími vyhláškami č. 428/2001 Sb.,
146/2004 Sb. ač. 515/2006 Sb. a sjednanými Obchodními podmínkami. U odběratelů
v postavení podnikatelů obchodním zákoníkem a u ostatních odběratelů občanským
zákoníkem. V případě změny platných právních předpisů se právní vztahy vyplývající
ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatel řídí obdobnými ustanoveními nové
právní úpravy.
.
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7.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu; přečetly, že byla uzavřena dle jejich
pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.
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V Chromči dne

Obec Chromeě
starosta Ing. František Brdečka
Přílohy:
Obchodní podmínky

