SMLOUVA č.

/2018

o odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací uzavřené podle § 13 vyhlášky č.428/2001
Sb., kterou se provádí zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Smluvní strany
Likvidátor odpadních vod: Obec Ondřejov, IČ 00240567, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov,
zastoupená starostou Mgr. Vladimírem Zámyslickým, na straně jedné, a
majitel nemovitosti (jméno, příjmení, bydliště):
Rodné číslo:
(dále jen "majitel") na straně druhé,
spolu uzavřeli tuto smlouvu o odvádění odpadních vod:
Adresa nemovitosti připojené ke kanalizaci:
Počet osob bydlících v této nemovitosti ke dni podpisu smlouvy:
Nemovitost připojena ode dne:
1.
Odvádění odpadních vod bude zabezpečeno v souladu se zákonem 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb.
2.
Měření množství odváděných odpadních vod bude prováděno v závislosti na počtu osob
bydlících v připojené nemovitosti podle ročních směrných čísel spotřeby vody stanovených v
příloze 12 k vyhl. 428/2001 Sb.
3.
Majitel se zavazuje písemně oznámit likvidátorovi každou změnu v počtu osob bydlících v
nemovitosti do 30 dnů po tom, kdy tato změna nastala. Za nesplnění této oznamovací povinnosti
nebo za uvedení nepravdivých údajů je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč.
4.
Stočné bude stanoveno v souladu s platnou právní úpravou. Kalkulace stočného bude řádně
vyvěšena na úřední desce do 30. 5. běžného roku.
5.
Za pozdní úhradu faktury za stočné se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý den
prodlení, maximálně však do výše dlužné částky.
6.
Majitel se zavazuje dodržovat limity znečištění vypouštěných odpadních vod a seznam
látek, které nejsou odpadními vodami a které je zakázáno vypouštět do kanalizace; tyto údaje jsou
uvedeny ve zveřejněném kanalizačním řádu. Dále se majitel zavazuje nepoužívat drtiče odpadu,
které vypouštějí rozdrcený kuchyňský odpad do kanalizace.
7.
Smlouva je vyhotovena po jednom vyhotovení pro každou ze smluvních stran. Každé
vyhotovení má platnost originálu.
8.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními
stranami.
V Ondřejově dne

Majitel nemovitosti:

Obec Ondřejov:

