SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
(dále jen „smlouva“), uzavřená v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a souvisejícími právními předpisy

VLASTNÍK kanalizace: Obec Radějovice, IČ: 00240672, Radějovice 10, 251 68 pošta Kamenice
PROVOZOVATEL kanalizace: Obec Radějovice, IČ: 00240672, Radějovice 10, 251 68 pošta Kamenice
I. SMLUVNÍ STRANY
1. DODAVATEL
Obec Radějovice, IČ: 00240672, Radějovice 10, 251 68 pošta Kamenice, kterou zastupuje starostka obce,
Mgr. Ing. Helena Křížová
2. ODBĚRATEL (vlastník přípojky, vlastník odběrného místa)
Jméno, RČ/IČ, bydliště/název, sídlo:
Adresa pro doručování (není-li shodná s výše uvedenou adresou):
Telefon, e-mail:
Odběrné místo (adresa):
Číslo odběru:
Počet připojených obyvatel:
Profil kanalizační přípojky:
DN50
DN150
DN200
Plátce - jméno, RČ/IČ, bydliště/název, sídlo (jedná-li se o osobu odlišnou od odběratele):
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
V rozsahu a za podmínek dále stanovených se dodavatel zavazuje uskutečnit odvádění odpadních vod
vznikajících na pozemku nebo stavbě odběratele splaškovou kanalizací, a to v míře znečištění a v množství
stanoveném kanalizačním řádem. Odvedení odpadních vod je splněno okamžikem vtoku odpadních vod
z kanalizační přípojky do splaškové kanalizace. Odběratel se zavazuje veškeré odpadní vody z domácnosti
do splaškové kanalizace vypustit a za tuto službu platit náhradu, dále jen „stočné“. Odběratel odpovídá
za soulad míry znečištění a množství odpadních vod s platnými obecně právními předpisy a platným
kanalizačním řádem. Součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky odvádění odpadních vod, které upravují
podrobně práva a povinnosti obou smluvních stran a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
III. ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY
Vypouštěné množství odpadní vody bude stanoveno (zaškrtněte, popř. doplňte počty obyvatel nebo měsíců):
A)

Odběratel prohlašuje, že vypouští do kanalizace pouze vodu dodanou veřejným vodovodem (podle
množství odebrané vody na vodoměru)

B)

Odběratel prohlašuje, že vypouští do kanalizace vodu i z vlastních zdrojů kromě veřejného vodovodu
(podle směrných čísel roční potřeby vody tvořící přílohu č. 12 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.)
Ba)

rodinný dům

počet obyvatel: …..

Bb)

rekreační chata, chalupa

počet měsíců v roce, kdy je objekt využíván: …..

IV. STOČNÉ
Cena za odvádění odpadních vod je sjednána dohodou stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů. Cena stočného za m³ odvedených odpadních vod se určuje rozhodnutím
Zastupitelstva obce Radějovice tak, aby zahrnovala skutečné náklady na provoz kanalizace a čistírny
odpadních vod, včetně přiměřené rezervy na opravy a údržbu součástí kanalizace a ČOV, a respektovala cenu
stanovenou modelem pro zpracování finanční a ekonomické analýzy projektů pro prioritní osu 1 OPŽP (20072013). Cena je vyhlášena zveřejněním na úřední desce obce a je stanovena zpravidla na dobu jednoho roku.
V případě, kdy dojde k úpravě cen a nebude proveden fyzický odečet, provede se vyúčtování poměrně podle
spotřeby a aktuálních cen v jednotlivých obdobích.
V. PLNĚNÍ TŘETÍ OSOBOU (tj. plátcem)
Jestliže se smluvní strany dohodly, že faktury nebo jiné předpisy plateb za stočné budou hrazeny třetí osobou
- plátcem faktur, berou na vědomí, že třetí osoba není účastníkem vztahu založeného touto smlouvou
a nepřebírá žádné závazky plynoucí z této smlouvy. V případě, že vystavené předpisy plateb nebudou
v termínu splatnosti uhrazeny, zavazuje se odběratel tyto předpisy plateb uhradit včetně úroků z prodlení
účtovaných podle přílohy č. 1.
VI. ZPŮSOB FAKTURACE A PLATEB:

Způsob fakturace: (zaškrtněte, popř. doplňte)
A) předpisný seznam po odečtu vodoměru 1 x ročně (obvykle fyzické osoby):
nebo faktura po odečtu vodoměru 1 x ročně (obvykle právnické osoby):
1.

2.

B) zálohové platby: ano
ne
cyklus: měsíční
čtvrtletní
pololetní
ve výši _______ Kč nebo výpočtem poměrné části z celkového odběru za uplynulé období
Způsob úhrady/plateb:
 bezhotovostním převodem z účtu odběratele č.


Zaškrtněte, popř. doplňte

v hotovosti v pokladně dodavatele

Při úhradě plateb odběratelem použije dodavatel plnění nejprve na smluvní pokutu, náklady spojené
s vymáháním pohledávky, pak na úroky z prodlení a poté na úhradu zbytku nejstaršího splatného závazku
vůči dodavateli. Dodavatel je dále oprávněn započíst případný přeplatek odběratele na uhrazení splatných
pohledávek na jiných odběrných místech téhož odběratele.
VII. ZMĚNA SMLOUVY
Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dnů, oznámit dodavateli písemně každou
změnu skutečností vztahujících se k této smlouvě, zejména změnu údajů uvedených v čl. III. této smlouvy.
Jakékoli změny na straně dodavatele či odběratele dotýkající se textu smlouvy budou do smlouvy
zapracovány formou dodatků či změnou vlastní smlouvy. Vznikne-li povinným nenahlášením změny
dodavateli újma, je odběratel povinen ji v plném rozsahu uhradit. Odběratel se dále zavazuje neprodleně
oznámit a prokázat dodavateli změnu v osobě odběratele či místa plnění (např. změnou vlastníka dotčené
nemovitosti apod.). Do doby splnění této povinnosti se odběratel specifikovaný touto smlouvou zavazuje
hradit stočné dodavateli.
VIII. PLATNOST A UKONČENÍ SMLOUVY
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.
Tuto smlouvu jsou obě smluvní strany oprávněny jednostranně vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíce.
Výpovědní doba začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit jen v případech stanovených obecně
závaznými právními předpisy. Tato smlouva zaniká též odpojením kanalizační přípojky od splaškové
kanalizace.
IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel
uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 tohoto zákona dodavateli jako správci údajů
souhlas shromažďovat údaje v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely
naplnění práv a povinností z této smlouvy. Odběratel dává dodavateli souhlas podle ustanovení § 13c odst. 1
písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, k využití svého rodného
čísla, a to pro účely plnění této smlouvy.
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi
odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy. Smlouva je vypracována
ve dvou stejnopisech; jeden obdrží odběratel, jeden dodavatel. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu
včetně obchodních podmínek tvořící přílohu č. 1 důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena podle jejich
pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.
Příloha č. 1 Obchodní podmínky ke smlouvě o odvádění odpadních vod
V Radějovicích dne

za dodavatele

za odběratele
za plátce

