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Smlouva o odvádění  odpadní ch vod

ě,I62L!960-0-2022

(dále jen "smlouva") uzavřená v souladu s pří sluš nými ustanovení mi zákona č .274/2o0l Sb., o vodovodech a kanalizací ch
pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon") mezi smluvní mi stranami:

L smluvní  strany

1. Odběratel (zastupují cí  spoluvlastní ky)

Pří jmení , jmé no, t itul :  Obec Babylon

Datum narození  /  RČ  :

Bankovní  spojení :  /

Zasí lací  adresa: (liš í -li se od sí dla odběratele):

Pří jmení , jmé no, t itul:  Obec Babylon

DlČ :

PSČ :

č ,p.:

e-mail:

ID datové  schránky:

I č ol

Ad resa:

Stát:

Obec:

Ulice:

Telefon:

Stát:

Obec:

Ulice:

2. Dodavateli

00572551

Č eská republika

BABYLoN

Babylon 
\

Č eská republika

BABYLoN

Babylon

344 07

27

344 oI

27

PSČ :

C.p;

Pří jmenÍ , jmé no, t itul Chodské  vodárny a kanalizace, a. s.

se sí dlem;

zastou pená : ředitelkou společ nosti a prokuristkou

Plátce DPH - DIČ : CZ4} 7BB76I
Krajský soud v Plzni - oddí l B, vlož ka 360

K uzavření  a podpisu smlouvy zastoupená 

rČ o:

Zápis v OR:

Telefon

web:

497BB76I

e-mail:

Bankovní  spojení  
ID datové  schránky: 
č í slo ú č tu:

u. Předmět smlouvy

Předmětem té to smlouvy je Úprava vztahŮ, práv a povinností  mezi dodavatelem a odběrateli při odvádění  odpadní ch vod
připojené  nemovitosti,

Adresa odběrné ho mí sta:  (dále jen OM) . Ev. č í slo OM: 11960
Obec: BABYLON č ást obce:

Ulice: Babylon č í slo popisné : 732
Č í slo parcelrrí :  st. 292 katastrální  ú zemí : Babylon
popis nemovitosti:  klubovna TJ Sokol Babylon

Vlastní kem kanalizace je:  Obec Babylon

I I I . Úvodní  ustanové ní



Dodavatel je provozovatelem kanalizace a byl k uzavření  smlouvy smluvně pověřen vlastní kem kanalizace. Dodavatel je ve

vztahu k odběrateli oopoueánvrÍ l,; ;$.ň;ý závazky, které  lze v souladu se smlouvou o provozování  vodohospodářské ho

,ijé tr.u uzavřenou s vlastní kbm kanalizace a dle zái< ona o vodovodech a kanalizací ch Přené st z vlastní ka kanalizace na

provozovatele.

Odběratel prohlaš uje, ž e poČ et trvale připojených osob je:  0

I v. Úč innost smlouvy

ú č innost smlouvy nastává připojení m nemovitosti na kanalizaci, nejdří ve vŠ ak dnem podPisu té to smlouvY. Smluvní  stranY

." á"ňÓJrv, ž e' odvádění  odpadní ch vod poskytnutých odběráteli_ přede dnem ú č innosti té to smlouvy na výŠ e

š ň".iriro"ui,e. oaocrnern mí sté  je dodavatel ópráú něn iakturovat odběrateli stoč né  ve VýŠ i dohodnuté  dle té to smlouvY a

odběratel se zavazuje toto stoč né  uhradit, smluvní  strany Č iní  nesporným, Že j iž  přede dnem Úč innosti té to smlouvy byla

dodavatelem odvedé na odpadní  voda, a to s následují cí mi ú dajil

Plnění  ooskvtováno ode dne: 27.0L2O21
Č í slo / 'stav'měřidla k tomuto datu: BSEN013o5659B4 /  0 m3

Smluvní  strany dále pror1iiú u: i, iá tóio plnění  n"uyto u io.poru s oprávněnými zájmy ž ádné  ze smluvní ch stran a PovaŽují

je za plnění  podle té to smlouvy.

, V. Odvádění  odpadní ch vod

Stoč né :
Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele odvádění  odpadní ch vod kanalizací . odběratel se zavazuje vypouš tět odpadní

vody do kanalizace á r,ruáii áobauateli ú platu za odvádění  odpadní ch vod (dále jen stoČ né ) pod| e té to sm| ouvY,

Vlastní kenr připojené  nemovitosti/ stavby je:

Vlastní kem pozemku pod připojenou nemovitostí  je:

Vlastní kem kanalizač ní  pří pojky je:

odváděné  množ ství  bude stanoveno:

Odpadní  voda bude odváděna v limitu:

Kategorie už ití  dodávané  Vody /  statistika:

č í slo vodoměru ke dni uzavření  smlouvy:

od stavu (stav při uzaví rání  smlouvy):

Obec Babylon

Obec Babylon

Obec Babylon

vodoměrem na vlastní m zdroji

50 m3/ rok

7

BsEN0130565984

0m3
(podpisem montáž ní ho listu výměny vodoměru akceptuje odběratel nové  Č Í slo vodoměru)

Množ ství  a mí ra zneč iš tění  vypouš těných odpadní ch vod jsou urč eny platným kanalizaČ ní m řádem Pří s| uŠ né  lokalitY, Pokud

není  v té to smlouvě uu"J"nď j inat, kanatiŽač ní  řád je uveřejněn na webových_ stránkách dodavatele;  k disPozici je i u

vlastní ka kanalizace. odběratel svým podpisem stvrzjie, ž e sá seznámi|  s platným KanalizaČ ní m řádem Pří sluŠ né  lokalitY,

jeho obsahu porozuměl a vyslovuje s ní m souhlas.

vI . cena a platební  podmí nky

Cenu pro vodné  a stoč né  stanovuje vlastní k vodovodu a kanalizace podle zákona Č . 52611990 Sb.: ,o_.^ "1,1'l!: :1!:T: :
vodovbdech a kanalizacřh, u p.ouádě.í ch předpisů  těchto zákonŮ, vš e v platné m zněnÍ , Pří Padně Podle PředPisú  je V

budoucnu nahrazují cí ch.
Átiáňii""v pro voané  a stoč né  jsou uvedeny v platné m cení ku,.který. je k dispozici u dodavatele a vlastní ka vodovodu a

r.áňáilrá.", ;eho pří padné  změny budou zrleřejněny způ sobem v mí stě obvyklým,

Vodné  a stoč né  má jednoslož kovou formu,
oááá"uiár 1e oprávňěn pr"áárri"i 

"aněráieli 
ú hradu vodné ho a stoč né ho formou zálohových Plateb, jejichŽ. Č etnost a výŠ e

." iú i wsi pre'ápor< ráojné no bauci, v zú č tovací m období . Dodavatel je.oprávněn při změně c: l .p.o 
vodné  a stoČ né  nebo

při irci.'c 'dodané ho 
ť "ař"á""Ěn"l .ňázri"i vody upravit výš i 

-zálóh 
tak, aby odpoví dala alikvotní mu Podí lu z

předpokládané  fakturace za pří sluš né  období . 
_

Zú č tování  záloh a vvú č tovaňi voJné rro a stoč né ho bude provedeno daňovým dokladem.s uvedenou 
J,hŮt",' ; !!"| l: ť  l3

základě odeč tu měřidla (u neměřených odběrů  rra základě přiznaných skuteč nostÍ ), který probí há Podle odeČ tových cYklÚ

dodavatele v měsí ci dubnu a ří jnu.
Š piuinost vystavených daňovýé rr dokladů  je 10 dnů .

Ú'nriá"iárí r.ru uóone/ itoč né  tze prováo"ět inkasní m pří kazem, bankovní m převodem, slož enkou nebo platbou v hotovosti

na Zákaznické m centru v Břetislavově ulici č .p. 144 v Domaž licí ch,

V pří padě, ž e dojde r. ripráv8 cé ny vodné ho á stoč né ho a nebude proveden fyzický odeČ et vodoměru, provede se fakturace

; ""; řĚ; 'ě-;rů ;Ě;";  é ; .aspotieuv propoč tené  poč tem dní  za'pů vodní  cenu, respektive poČ tem dní  od dobY Platnosti

nové  ceny do doby provedené ho fyzické ho odeč tu.

vu, ostatní  a závěreč ná ustanovení

1) Tento smluvní vztah se ří dí  zákonem č . Bgl2ol2 Sb., obč anský zákoní k,.v.platné m zněnÍ .(dále té Ž j .en ,OZ"), zákonem o

vodovodech a t< analizacř-h u :JÓ prÓ"aaěcí mi předpisy, vš e v plátné m zněnÍ , Podmí nkami ke smlouvě o dodávce vodY a 9
odvádění  odpadní ch 

"oá taá] " iěn,,podmí nť y"j 'á "irer< lamáč ní . 
řád"rn'i 1dálu jen,,reklamač ní  řád"). Platné  znění



reklamač ní ho řádu a podmí nek ke srnlouvě o dodávce vody a o odváděhí  odpadní ch vod je zveřejněno na webových
stánkách Provozovatele a je k dispozici v jeho Zákaznické m centru. Odběratelé  tí mto prohlaš rrjí , ž e byli s reklamač ní m
řádem provozovatele a s podmí nkami ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění  odpadní ch vod seznámeni, a ž e j im
porozuměli v plné m rozsahu.
2) Smluvní  strany se dohodly, ž e dodavatel má právo podmí nky č i reklamač ní  řád jednostranně změnit z dŮvodu
legislativní ch změn, inovace poskytovaných služ eb, nutností  oš etření  rizik smluvní ho vztahu nebo změn na trhu s vodou. V
pří padě změny se zavazuje dodavatel veřejně oznámit záměr změnit podmí nky č i reklamač ní  řád, vč . termí nu ú č innosti
změny, a to formou zveřejnění  znění  změněných podmí nek č i reklamač ní ho řádu na webových stránkách dodavatele po
dobu minimálně dvou měsí cŮ před plánovaným zač átkem ú č innosti změny. Dodávka vody a odvádění  odpadní ch vod se ode
dne ú č inností  změny podmí nek č i reklamač ní ho řádu uskuteč ňuje v souladu s provedenou změnou, nedojde-li mezi
smluvní mi stranami k j iné  dohodě, V pří padě, ž e odběratelé  se změnou nesouhlasí , oznámí  tuto skuteč nost pí semně
dodavateli přede dnem ú č innosti nových podmí nek č i reklamač ní ho řádu, vč . uvedení  konkré tní ch ujednání , s jejichž
změnou nesouhlasí , Na základě tohoto oznámení  se smluvní  strany zavazují  jednat za ú č elem dosaž ení  dohody o změně.
Pokud ke shodě nedojde, mají  orlběratelé  právo smlouvu vypovědět, Výpovědní  lhŮta č iní  v tomto pří padě 3 kalendářní
měsí ce a poč í ná běž et první m dnem měsí ce následují cí ho po její m doruč ení  druhé  smluvní  straně. Výpověd' jsou odběratelé
oprávněni podat nejdé le v rjen, kdy má nabýt ú č innosti předmětná změna podmí nek č i reklamač ní ho řádu. Do doby
ukonč ení  smlouvy se v tomto pří padě uplatní  na daný smluvní  vztah podmí nky č i reklamač ní  řád ve znění  nedotč ené m
předmětnou změnou.
3) Je-li nebo stane-li se z dŮvodu nové  právní  ú pravy některé  ujednání  smlouvy v budoucnu neplatným nebo neú č inným a
lze-li je oddělit od ostatní ho obsahu smlouvy/  nebude to mí t vliv na platnost a ú č innost ujednání  ostatní ch. Smluvní  strany
jsou povinny v takové m pří padě nahradit neplatné  nebo neú č inné  ujednání  ustanovení m platným a ú č inným, které  se
nejví ce blí ž í  hospodářské mu ú č elu neplatné ho nebo neú č inné ho ujednání .
4) Dodavatel vyluČ uje ve smyslu ustanovení  § 7740 odst. 3, věta druhá OZ přijetí  nabí dky s dodatky nebo odchylkami.
5) Odběratel je povinen dodrž ovat povinnosti stanovené  tnu zákonem o vodovodech a kanalizací ch a jsou povinni ve
smlouvě pravdivě uvé st vŠ echny pro tento smluvní  vztah relevantní  skuteč nosti, Odběratel je povinen bezodkladně oznámit
pí semně dodavateli kaž dou změnu těchto skuteč ností . Za neoznámení  jaké koliv změny skuteč ností  uvedených ve smlouvě
se povaŽuje i oznámení  nepravdivých skuteč ností . Vznikne-li neoznámení m takové  změny dodavateli ú jma, je odběratel
povinen j i v plné  výš i uhradit.
6) Odběratel dává podpisem té to smlouvy provozovateli výslovný souhlas se shromaž dbvání m, zpracování m a využ í vání m
osobní ch ú dajŮ pro ú č ely plnění  té to smlouvy a poskytování  souvisejí cí ch služ eb. Odběratel má právo pří stupu k osobní m
ú dajŮm, právo na opravu osobní ch ú dajŮ, jakkož  i dalš í  práva dle obecné ho naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU)
2OL6/679 ze dne 27. 4, 2076.
7) Nejdé le r+  anŮ před ukonč ení m platnosti té to smlouvy (nebo dodávky vody z vodovodu a odvádění  odpadní ch vod), je
odběratel povinen dodavateli umož nit provedení  koneč né ho odeč tu měří cí ho zaří zení . Ješ tě před ukonč ení m platnosti té to
smlouvy je dále odběratel povinen umož nit dodavateli provedení  demontáž e měří cí ho zaří zení  a dalš í  č innosti nezbytné  k
ukonČ ení  odběru vody a odvádění  odpadní ch vod (vč . odpoiení  pří pojky od vodovodu a kanalizace). Tuto povinnost
odběratel nemá, pokttd bezprostředně po ukonČ ení  platnosti té to smlouvy nabude platnosti a ú č innosti nová smlouva o
dodávce vody a o odvádění  odpadní ch vod s iiným odběratelem na tomté ž  odběrné m mí stě, Smluvní  strany se dohodly, ž e
veŠ keré  Č innosti souvisejí cí  s ukonč ení m odběru vody a odvádění  odpadní ch vod provede dodavatel na náklady odběratele,
přič emž  je oprávněn pož adovat proplacení  zálohy na provedení  těchto č inností , a to až  do výš e předpokládaných nákladŮ,
8) Smí uvní  strany se dohodly, Že pokud odběratel tuto smlouvu řádně neukorrč í  v souvislosti se změnou vlastnictví
připojené  nemovitosti (odběrné ho mí sta) dohodou s dodavatelem, zaniká tato smlouva ke dni, kdy nový vlastní k připojené
nemovitosti (odběrné ho mí sta) prokáž e dodavateli nabytí  vlastnické ho práva k ní  a uzavře novou smlouvu o dodávce vody
a o odvádění  odpadní ch vod k odběrné mu mí stu.
9) Pokud má odběratel uzavřeny i j iné  smlouvy o dodávce vody a o odvádění  odpadní ch vod s dodavatelem i na jiné m
odběrné mmí stě,mŮž edodavatelpostupovatpodle§9odst.6zákonaovodovodechakanalizací chivpří paděporuš ení
povinností  odběratele daným těmito smlouvami,
10) Pokud je v názvu té to smlouvy uvedeno, ž e se jedná pouze o smlouvu o dodávce vody, resp, smlouvu o odvádění
odpadní ch vod, stávají  se ustanovení  o odvádění  odpadní ch vod v první m pří padě, resp. dodávce vody v druhé m pří padě,
bezpředmětná.
11) Tato smlouva nahrazuje a ruš í  předchozí  ujednání  obou smluvní ch stran vztahují cí ch se k té muž  odběrné mu mí stu, a to
dnem nabytí  své  rjč innosti.
12) Smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou. Smlouvu mŮž e kterákoliv ze smluvní ch stran zruš it ke konci kalendářní ho
č tvrtletí  výpovědí  odeslanou druhé  straně alespoň tři měsí ce předem.
13) Jaké koliv změny smlouvy lze č init pouze v pí semné  podobě na základě souhlasu obou smluvní ch stran.
14) Smlouva se vydává ve dvclu vyhotóvení ch, přič emž  kaž dá strana obdrž í  po jednom,

v Domaž licí ch

Dne 26,04.2022
" ,,...7",{ .u Arr."

2?. s. Qa?2
Dne:

za odběratele:

Obec Babylon
2)

pq
3Fó)


