SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany:

Obec Vysoká nad Labem
sídlo: Vysoká nad Labem, PSČ 503 31
IČO: 00269788
zastoupená: Ing. Jiřím Horákem, starostou obce
dále také jen „obec“
a
………………………
dat. nar. ……………….
bytem: ………………………….
dále také jen „odběratel“
společně dále také jen „smluvní strany“
tuto
Smlouvu o odvádění odpadních vod

I.
Úvodní ustanovení
1.1. Obec je vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce Vysoká nad
Labem. Tato kanalizace je funkčním souborem staveb, který zahrnuje kanalizační stoky
k odvádění odpadních vod a čistírnu odpadních vod (dále také jen „kanalizace“ nebo
„vodárenská infrastruktura“).
1.2. Odběratel je vlastníkem kanalizační přípojky, kterou jsou odváděny odpadní vody do
kanalizační stoky z pozemku p.č. …………………….., jehož součástí je stavba č.p. ……………, v k.ú.
Vysoká nad Labem (dále také jen „nemovitosti“ nebo „odběrné místo“). Adresa odběrného
místa: ………………………………………………………………………………………………..….
Počet trvale připojených osob …………………….
1.3. Účelem této smlouvy je zajištění odvádění odpadních vod z nemovitostí odběratele
do kanalizační stoky obce.
II.
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností smluvních stran při
odvádění odpadních vod kanalizací.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Obec se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a
touto smlouvou odvádět kanalizací odpadní vody vzniklé nakládáním s dodanou pitnou
vodou, srážkové vody a odpadní vody získané z jiných zdrojů.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že množství vypouštěných odpadních vod bude zjišťováno
obcí ve výši dodávky vody do odběrného místa uvedeného v článku I. této smlouvy. Množství
vypouštěných odpadních vod zjištěné způsobem stanoveným v předchozí větě je podkladem
pro vyúčtování odvádění odpadních vod.
3.3. Odběratel se zavazuje platit obci stočné v souladu a za podmínek stanovených touto
smlouvou. Odběratel nehradí stočné - viz čl. 5.3. níže.

IV.
Podmínky odvádění odpadních vod
4.1. Odběratel je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla zřízena a udržována v
souladu s technickými požadavky na kanalizační přípojky, zejména ve vztahu k používání
materiálů pro a ve vztahu k propojením zakázaným na základě obecně závazných právních
předpisů. Odběratel je dále povinen zajistit, aby odpadní vody před jejich vtokem do
kanalizace prošly procesem čištění v domovní ČOV/septiku odběratele, pokud je takové
zařízení nainstalováno, a neobsahovaly žádné látky škodlivé pro životní prostředí.
Odběratel je dále povinen řídit se při vypouštění odpadních vod platným Kanalizačním řádem
a respektovat závazné hodnoty ukazatelů míry znečištění odpadní vody v tomto
Kanalizačním řádu uvedené. Odběratel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Kanalizačního
řádu, zejména s limity znečištění.

V.
Způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, fakturace a způsob plateb
5.1. Cena za odvádění odpadních vod je stanovena ve výši stočného vyhlášeného obcí na
příslušné cenové období, kterým je zpravidla období 12 měsíců. Cena za odvádění odpadních
vod bude uveřejněna prostřednictvím obecního úřadu a internetových stránek obce nebo
jiným v místě obvyklým způsobem. Odběratel nehradí stočné - viz čl. 5.3. níže.
5.2.

Změna ceny není považována za změnu této smlouvy.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že odběratel nehradí cenu za odvádění odpadních vod,
neboť ta je hrazena z rozpočtu obce. V případě, že by v souvislosti s výše uvedeným bylo
třeba učinit jakákoliv právní jednání (např. podpis žádostí, uzavření smluv nebo dodatku
k této smlouvě apod.), zavazuje se odběratel poskytnout obci veškerou nezbytnou
součinnost.

VI.
Trvání smlouvy a jiná ustanovení
6.1.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Smlouvu je
oprávněna vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní
lhůta činí 3 měsíce a začne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
doručena druhé smluvní straně.
6.3. Uzavřením nové smlouvy o odvádění odpadních vod mezi smluvními stranami pro
odběrné místo uvedené v článku I. této smlouvy se tato smlouva považuje za ukončenou.

VII.
Závěrečná ustanovení
7.1. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
7.2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotoveních.
7.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a
smlouvu po přečtení schvalují a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vysoké nad Labem dne _____________

Obec:

Odběratel:

………………...........................

………….....................................

