
Smlouva o odvádění  odpadní ch vod

CHYaI í
dilotM lBdfir, tí rí Eila rý.

ě,L62lo94o-o-2o22

(dále jen "smlouva") uzavřená v souladu s pří sluš nými ustanovení mi zákona č . 274/2007 Sb., o vodovodech a kanalizací ch
pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon") mezi smluvní mi stranami:

I . smluvní  strany

1. Odběratel (zastupují cí  spoluv| astní ky)

Pří jmení , jmé no, t itul :  Obec Babylon

Datum narození  /  RČ  :

tČ o:

Ad resa:

Stát:

Obec:

Ulice:

Telefon:

Bankovní  spojení :  /

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

Pří jmení , jmé no, t itul;  Obec Babylon

Stát:

Obec:

U lice I

2. Dodavatel:

00572551

Č eská republika

BABYLoN

Babylon
\

Č eská republika

BABYLoN

Babylon

DIč :

PSČ :

č .p.,

e-mail:

ID datové  schránky:

PSČ :

č .p,

344 01

27

344 0L

27

Pří jmení , jmé no, t itul Chodské  vodárny a kanalizace, a, s,

K uzavření  a podpisu smlouvy zastoupená paní

se sí dlem:

zastou pená :

IČ o:

Zápis v OR:

Telefon

web:

Bankovní  spojení

497BB76L Plátce DPH - DIČ : CZ497BB76|

Krajský soud v Plzni - oddí l B, vlož ka 360

e-mail:

ID datové  schránky: 
č í slo ú č tu:

IL Předmět smlouvy

Předmětem té to smlouvy je ú prava 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: 1O94O

Obec: BABYLON č ást obce:

Ulice: Babylon č í slo popisné : 27 a I35

Č í slo parcelní :  st. 26, st. 505 katastrální  ú zemí : Babylon

popis nemovitosti:  obecní  ú řad +  mateřská š kola

Vlastní kem kanalizace je:  Obec Babylon

I I I . Úvodní  ustanovení



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

vztahu k o-dběrateli odpovědným za vš echny závazky, které  lze v souladu se smlouvou o provozování  vodohospodářské ho

majetku uzavřenou s vlastní kem kanalizace a dle zákona o vodovodech a kanalizací ch přené st z vlastní ka kanalizace na

provozovatele,

Odběratel prohlaš uje, ž e poč et trvale připojených osob je:  35

Iv. Úč innost smlouvy

Úč innost smlouvy nastává připojení m nemovitosti na kanalizaci, nejdří ve vŠ ak dnem podpisu té to smlouvy. Smluvní  stra_ny

se dohodly, ž e' odváděni odpadní ch vod poskytnutých odběrateli přede dnem ÚČ innosti té to smlouvy na výŠ e

specifikované m odběrné m mí stě je dodavatel oprávněn fakturovat odběrateli stoČ né  ve výŠ i dohodnuté  dle té to smlouvy a

o'dběratel se zavazuje toto stoč né  uhradit. Smluvní  strany č iní  nesporným, Že j iŽ přede dnem ÚČ innosti té to smlouvy byla

dodavatelem odvedena odpadní  voda, a to s následují cí mi ú daji:

Plnění  poskytováno ode dne: 27.07,2O2l
Č í slo /  stav měřidla k tomuto datu: BSEN013056597B /  0 m3
Smluvní  strany dále prohlaš ují , ž e toto plnění  nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy Žádné  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 hradit dodavateli ú platu za odvádění  odpadní ch vod (dále jen stoČ né ) podle té to smlouvy.

Vlastní kem připojené  nemovitosti/ stavby jei

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 uŽití  dodávané  vody /  statistika:

č í slo vodoměru ke dni uzavření  smlouvy:

Obec Babylon

Obec Babylon

Obec Babylon

vodoměrem na vlastní m zdroji

t2O m3/ rok

7

8sEN0130565978

od stavu (stav při uzaví rání  smlouvy):  0 m3

(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 sluŠ né  lokality, pokud

není  v té to smlouvě uvedeno j inak, Kanalizač ní  řád je uveřejněn na webových stránkách dodavatele;  k dispozici je i u

vlastní ka kanalizace, odběratel svým podpisem stvrzuje, ž e se seznámil 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 . 526/1990 Sb.,.o cenách,_a zákona o

vodovódech a kanalizací ch, a próváděcí ch předpisŮ těchto zákonŮ, vš e v platné m znění , pří padně podle předpisŮ je v

budoucnu nahrazují cí ch,
Aktuální  ceny pro vodné  a stoč né  jsou uvedeny v platné m cení ku, který ie k dispozici u dodavatele a vlastní ka vodovodu a

kanalizace, jeho pří padné  změny budou zveřejněny zpŮsobem v mí stě obvyklým,
Vodné  a stoč né  má jednoslož kovou formu'.
Dodavatel 1e oprávňěn předepsat odběrateli ú hradu vodné ho a stoč né ho formou zálohových plateb, jejichŽ Č etnost a výŠ e

se ří dí  výš i předpokládané ho odběru v zú č tovací m období . Dodavatel je oprávněn při změně cen pro vodné  a stoČ né  nebo
při změně 

'dodané ho 
(odvedené ho) množ ství  vody upravit výŠ i záloh tak, aby odpoví dala alikvotní mu podí lu z

předpokládané  fakturace za pří sluš né  období .
Ž6iiorani iáton u vyú č tování  vodné ho a stoč né ho bude provedeno daňovým dokladem s uvedenou lhŮtou splatnosti na

základě odeč tu měřibla (u neměřených odběrŮ na základě přiznaných skuteč ností ), který probí há podle odeč tových cyklŮ

dodavatele v měsí ci dubnu a ří 'nu,
Splatnost vystavených daňových dokladŮ je 10 dnŮ.

Úhradu faktur za vodné /stoč né  lze provádět inkasní m pří kazem, bankovní m převodem, sloŽenkou nebo platbou v hotovosti

na Zákaznické m centru v Břetislavově ulici Č .p. 144 v Domaž licí ch.
V pří padě, ž e clojde k ú pravě ceny vodné ho a stoč né ho a nebude proveden fyzický odeČ et vodoměru, provede se fakturace

n. ,ákladě prů měrné  rJenní  spotřeby propoč tené  poč tem dní  za pŮvodní  cenu, respektive poČ tem dní  od doby platnosti

nové  ceny do doby provedené ho fyzické ho odeč tu.

vIL ostatní  a závěreč ná ustanovení

1) Tento smluvní  vztah se ří dí  zákonem č . B9/2OI2 Sb., obč anský zákoní k, v platné m znění  (dále té Ž jen,,OZ".), zákonem o

vodovodech a kanalizací ch a jeho prováděcí mi předpisy, vš e v platné m znění , Podmí nkami ke smlouvě o dodávce vody a o

odvádění  odpadní ch vod (dále jen ,,podmí nky") a ,,Reklamač ní m řádem" (dále jen ,,reklamaČ ní  řád"). Platné  znění



reklamaČ ní ho řádu a Podmí nek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění  odpadní ch vod je zveřejněno na webových
stánkách Provozovatele a je k d_ispozici v jeho Zákaznické m centru. odběratelá iirtó prór.llásují , ž u'byti. 1-gr.Iurátni.
řádem Provozovatele a s podmí nkami ke imlouvě o dodávce vody a o odvádění  oapáanicn vód seznámeni, a zé  iimporozuměli v plné m rozsahu.
2) Smluvní  stranY se dohodly, Že dodavatel má právo podmí nky č i rek| amač ní  řád ;ednostranně změnit z dů vodu
legislativní ch změn, inovace Doskytovaných sluŽeb, nutností  oš etření  rizik smluvní ho vztahŮ nebo změn na trhu s vodou, V
Pří P_adě změnY se zavazuje dodavatel veřejně oznámit záměr změnit podmí nky č i rekla;ač ;aiá,t, uč , termí nu ú č innosti
změnY, a to formou zveřejnění  zněnj změněných podmí nek č i rektamáč ní ho řá'du na * "uáuýc11 ,t ianta.n dodavatele pó
dobu minimálně dvou měsí cŮ. před_plánovaným zač átkem ú č innosti změny. Dodávka vody a odGdění  odpadní ch 

";d; ; -"áědne ÚČ innosti změnY podmí nek Č i reklamač ní ho řádu uskuteč ňuje v souladu s provedenou změnou. neoo;ol-li-mezi
smluvní mi stranami k j iné  dohodě, V. pří padě, ž e odběratelé  se změnou nesouhiasí , oznámí  tuto skuteč noš t pí semně
dodavateli Přede dnem ÚČ innosti nových podmí nek č i rekí amač ní ho řádu, vč . uvedé ni tont< ré iní ch u;eonáni, ;  i; j i.h'změnou nesouhlasÍ , Na zák| adě tohoto oznámení  se smluvní  strany ,arur.ují  ieonat7á-ú č eĚm aosazeni oohody orrntňe.
Pokud ke shodě nedojde, mají  odběratelé  právo smlouvu vypověáět. v,ipóvé ani lhů ta č iní  v tomto pří padě 3'kalendářní
měs.Í cea PoČ Í ná běŽet první m dnem měsí ce následují cí ho po jájim doruč ení  druhé  smluvni strarre. vypbu8d,irou oáncráiěié
oPrávněni podat nejdé le v den,,._kdy.,má nabýt ú Č innosii pré amětna změna podmí ;ek ai iátturnlinit,o iaou. o" JóBý
ukonČ ení  smlouvy se v tomto pří padě uplatní  na daný smluvní  vztah podmí nri/  t i r.é Řiurnueňi'Ůo ve znění  nedotč ené Épředmětnou 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 v| iv na platnost a Úč innost uióánáni Óstátní ch. Smluvní  sí ranýjsou_PovinnY v takové m pří padě nahradit neplatné  n_ebo neú č inné  ujednání  ustanovení m platným a ú č inným, tteie ié
nejví ce blí ž í  hospodářské mu ú č elu neplatné ho nebo neú č inné ho ujednáňí .
4) Dodavatel vyluČ uje ve smyslu ustanovení  § 7740 odst. 3, věta druhá oZ přijetí  nabí clky s dodatky nebo odchylkami,
5) Odběratel je Povinen dodrŽovat povinnosti stanovené  mu zákonem o vodovodech a kanalizácí ch a jsou povinni ve
smlouvě Pravdivě uvé st vŠ echny pro tento smluvní  vztah relevantní  skuteč nosti. odběratel i" Óouin"n bezodkladně oznámit
PÍ semně dodavateli kaž dou změnu těchto skuteč ností . Za neoznámení  jaké koliv ,nlě;y ;kú ú č ností  uvedenýcn ve smlóuvtse PovaŽuje i oznámení  nepravdivých skgteČ ností . Vznikne-li neoznárriení m takové - ,lněný ,:Óo* ateli ú jma, je oaoěráterpovinen j i v plné  výš i uhradit.

9]  9dPŤ .": : l dává PodP,isem té to smlouvy provozovateli výslovný souhlas se shromaž dbvání m, zpracování m a využ í vání m
9',:?Xfh 

Úgajú  Pro ÚČ elY PlněnÍ ,té to smlouvy a.poskytování  souvisejí cí ch služ eb. odběratel má právo pří stupu É  osoonim
udaJum/  PráVo na oPravu osobní ch ÚdajŮ, jakkoŽ i dalŠ Í  práva dle obecné ho naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27, 4. 2016.
7) Nejdé le 14 dnŮ Před ukonČ ení m platnosti té to.smlo.uvy (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 iaří zení .:"st8 Ó* a utonč enim pruinosti ieió
smlouvY je dále odběrate|  povinen umož nit dodavateli provedení  demontáž e měří cí ho zaří zé ní  a áalš í  č innosii n".uvt* -Ř
ukonČ ení  odběru vodY a odvádění  odpadní ch vod. (vČ , odpojení  pří pojky od vodovodu a kanalizace). Tuto povinnost
odběratel nemá, Pokud bezprostředně po ukonč ení  platnosti ť eto ,rlbuuy nabude platnosti a ú č innosti nová smlouva o
dodávce vodY a o odváděni odpadní ch.vod s j iným odběratelem na tomté ž  odběrné m'mí stě. Smluvní  strany se aor,Óorv, zě
veŠ keré  Č innosti souvisejí cí  s ukonČ ení m odběru vody a odvádění  odpadní ch vod provede dodavatel na nákí ady óaoÉ iuiLĚ,
PřiČ emŽ je oPrávněn pož adovat proplacení  zálohy na provedení  těchtb č inností , a io až  oo uýse pi"Jporrááu.řJh-náklu;ů -. 

-'
B) smluvní  strany se doh,odly, ž e pokud odběratel tuto smlouvu řádně neukonč í  v solvisiosii se změnou vlastnictví
PřiPojené  nemovitosti (odb,ěrné ho mí sta) dohodou s dodavatelem, zaniká tato smlouva ke dni, kdy nový vlastní k při| ojené
nemovitosti (odběrné ho mí sta) prokáŽe dodavateli nabytí  vlastnické ho práva k ní  a uzavře novou smlouvu o dodávcé  řody
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 vocl s dodavatelem i na jiné m
odběrné m_mí stě,mŮŽedodavatelpóstupovatpodle§9odst.Ozátonaovodovodechakanalizací chivpií paoěpóiú sÓ"i
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  odpádní ch vod v první m pří padě, ,".p. ooááu." 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  ú č innosti.
12) smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou. smlouvu mů ž e kteráko| iv 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  poaobě na základě souhlasu obou smluvní ch stran.
14) smlouva se vydává ve dvou vyhotovení ch, přič emž  kaž dá strana obdrž í  po jednom.

v Domaž licí ch

Dne 26,04.2022

Za Dodavatele:  .,

3o / o rr r-

Dne:

za odběratele:

Obec Babylon

a?.š . ao2
9
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