SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD
č. 2/000
(dále jen smlouva)
uzavřená mezi
I. Smluvní strany
Obec Hradištko, zastoupená paní Radkou Svobodovou, starostkou obce
Ve Dvoře 1
252 09 Hradištko
IČ: 00241245
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
dále jen „, provozovatel “
a
Jméno a příjmení:
Datum narození/IČ:
Bytem/Sídlem:
Doručovací adresa:
Číslo účtu/kód banky:
Telefon:
E-mail:
dále jen „odběratel“
II. Předmět smlouvy
Za podmínek stanovených v této smlouvě se provozovatel, který je vlastníkem veřejné oddílné splaškové kanalizace ( dále také jen „
veřejná kanalizace „), zavazuje zabezpečit odvádění a čištění splaškových odpadních vod vznikajících na pozemku a nebo stavbě
odběratele a to v míře znečištění a v množství stanoveném touto smlouvou. Odvedení odpadních vod je splněno okamžikem vtoku
odpadních vod z vnitřní kanalizační přípojky do veřejné oddílné kanalizace, která neslouží k odvádění srážkových vod. Odběratel se
zavazuje dodržovat podmínky stanovené pro vypouštění splaškových odpadních vod touto smlouvou a obecně závaznými platnými
právními předpisy a za tuto službu platit úhradu ( dále jen „stočné“).
III. Místo odvádění splaškových vod - přípojné místo
číslo parcelní

číslo popisné, způsob využití

katastrální území
Hradištko pod Medníkem

Smluvní strany shodně konstatují, že přípojné místo je připojeno k veřejné oddílné splaškové kanalizaci prostřednictvím čerpací
stanice, umístěné v revizní šachtě.
IV. Počet připojených osob
počet osob

počet dní v roce

……

365

V. Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod
Množství vypouštěných odpadních vod je stanoveno výpočtem množství vypouštění odpadních vod bez měření v souladu s
ustanovením § 19 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., a § 30, vyhlášky MZ č. 428/2001 Sb., v platném znění.
VI. Způsob stanovení ceny a způsob jejího zveřejnění
Stočné stanovuje provozovatel v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy a jeho výše podléhá schválení
zastupitelstvem obce. Oznámení o výši stočného a jeho změnách podléhá zveřejnění v souladu s obecně závaznými platnými právními
předpisy. Stočné má jednosložkovou formu (součin množství v m3 a ceny za jeden m3 ). Výše stočného se stanoví na kalendářní rok.
VII. Míra znečištění vypouštěných odpadních vod
1) Bližší podmínky, za kterých je prováděno odvádění a čištění odpadních vod jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách odvádění
odpadních vod, jejichž součástí je seznam zakázaných látek, které tvoří přílohu této smlouvy jako její nedílná součást a stanoveny
kanalizačním řádem.
2) Veřejnou kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře a v množství stanoveném v Kanalizačním řádu a v této smlouvě.
Odběratel odpovídá za to, že do kanalizace nebudou z jeho kanalizační přípojky vypouštěny látky, které nejsou odpadními vodami,
nebo které škodí provozu kanalizace zejména chemikálie určené ke speciální likvidaci, toxické látky, ropné látky a ropné produkty,
pevné odpady, výbušné a zápalné látky, koncentrovaná rozpouštědla, vody podzemní, vody dešťové, odpadní vody zahnilé nebo
zkvašené.

V případě porušení nebo nedodržení Všeobecných podmínek odvádění odpadních vod nebo v případě porušení nebo nedodržení
Kanalizačního řádu, a způsobí odběratel takovým chováním škodu na zařízení splaškové kanalizace, nese plnou odpovědnost
odběratel a hradí způsobené škody v plné míře.
VIII. Způsob fakturace, včetně případných záloh a způsob plateb
1) Odběratel se zavazuje platit stočné na základě daňového dokladu - faktury vystavené provozovatelem. Fakturu může, na základě
písemné žádosti odběratele, vystavit provozovatel elektronicky a zasílat na adresu elektronické pošty odběratele, uvedenou v čl.
I. této smlouvy.
2) Roční fakturace za daný kalendářní rok bude prováděna vždy k datu 15.6. Takto vystavenou fakturu je možné uhradit ve dvou
platbách, polovinu vyfakturované částky do 30. 6. a druhou polovinu vyfakturované částky do 31. 10. daného roku.
3) První fakturace proběhne v měsíci, ve kterém dojde k připojení přípojného místa a bude vyfakturována poměrná část k datu 31.
12. daného roku, odpovídající počtu měsíců z fakturačního období.
4) Pro ostatní fakturaci se splatnost faktur sjednává na 14 dní ode dne jejich vystavení. Faktury jsou splatné buď v hotovosti na
Obecním úřadě Hradištko na adrese Ve Dvoře 1, 259 09 Hradištko nebo bankovním převodem na účet provozovatele uvedeného
na daňovém dokladu, variabilní symbol - číslo faktury, specifický symbol - číslo popisné/evidenční. Dnem úhrady je den zaplacení
stočného do pokladny provozovatele, nebo připsání stočného na účet provozovatele.
5) V případě prodlení s úhradou stočného je provozovatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky
za každý započatý den prodlení. V případě prodlení, které přesáhne 30 dní je provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a
provést odpojení přípojného místa podle § 9 odst. 6 pís. g) zákona č. 274/2001 Sb.
IX. Práva a povinnosti odběratele
1) Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů, nahlásit provozovateli písemně všechny změny,
týkající se technických, právních, účetních, majetkových a evidenčních údajů, vztahujících se k uzavřené smlouvě, zejména údaje
o počtu osob a době užívání objektu pro účely stanovení množství odvádění odpadních vod.
2) Odběratel je povinen umožnit provozovateli provedení kontroly dodržování smluvních podmínek a odběr vzorků odpadních vod z
kanalizační přípojky či revizní šachty. Odběratel je povinen chránit zařízení kanalizační šachty vč. technologického zařízení
3) Odběratel je povinen, v případě poruchy čerpací stanice, která zajišťuje čerpání odpadních vod z přípojného místa do oddílné
kanalizace umožnit provozovateli zajištění dodávky el. energie za účelem odstranění této poruchy.
4) Odběratel s masným provozem, přípravnou pokrmů, lahůdkářství a tuků je povinen zajistit na své náklady odstraňování tuků v
lapačích. Toto zařízení bude osazeno na odpadním potrubí před nátokem do čerpací jímky a odběratelem bude řádně udržováno
v provozu.
5) Odběratel je povinen dodržovat podmínky vypouštění odpadních vod, jež jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách odvádění
odpadních vod.
6) Odběratel je povinen, před zprovozněním vnitřní kanalizační přípojky zajistit odvoz a likvidaci odpadních vod ze stávající jímky a
předložit doklad o jejím vývozu, případně přímo na místě umožnit dodavateli její kontrolu.
X. Práva a povinnosti provozovatele
Dodavatel se zavazuje odvádět odpadní vody odběratele, které vyhovují požadavkům kanalizačního řádu. Jeho platné znění je
zveřejněno na webových stránkách provozovatele a je k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Hradištko. Dále je povinen jednat v
souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění a to i případě, že ustanovení
této smlouvy se dostanou s těmi obecně závaznými platnými předpisy do rozporu.
XI. Doba plnění
Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Lze ji vypovědět kteroukoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
30 dní, která se počítá od prvního dne měsíce následujícího ode dne jejího doručení.
XII. Závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany shodně konstatují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
2) Jakékoliv změny této smlouvy lze provést pouze písemnou formou na základě dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, jako projev jejich vážné vůle a dále prohlašují, že se s
obsahem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho tuto smlouvu podepsaly.

V Hradištku dne

….......................................................
provozovatel

…..................................................
odběratel

