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Smlouva o odvádění a čištění odpadní vody 
č. ……………… 

kterou podle § 8 odst. 6 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřeli 

na straně jedné: Obec Hroubovice 

 IČO: 00270164, DIČ: CZ00270164 

 se sídlem Hroubovice 51, 538 54 Luže 

 zastoupené Marcelem Samkem, starostou obce na základě zmocnění  

 bankovní účet číslo: 4283886339/0800 

 datová schránka: u64a4qf, www.hroubovice.cz  

 tel.: 774 807 770, e-mail: starosta@hroubovice.cz 
 (nebude-li na www stránkách dodavatele určen jiný zástupce) 

 - dále jen dodavatel - 

a 

na straně druhé: ……………………………………….… 

 IČO: …………………………, DIČ: ……………………… 

 se sídlem …………….…………………………………........ 

 zápis v rejstříku: ………………………………………………….. 

 zastoupený: ……………………………………………….………. 

 adresa pro doručování: ……………………………………………………… 

 bankovní spojení: …………………………, číslo účtu …………………….. 

 tel.: ………………., e-mail: …………………..@...................., datová schránka: ………… 

 - dále jen odběratel - 

 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při odvádění odpadní vody a 

čištění odpadní vody. 

2. Určení místa připojené stavby nebo pozemku: 

Číslo odběrného 

místa 
Obec Katastrální území 

Parcelní číslo 

pozemku 

Vlastník připojené 

stavby nebo pozemku 

................... Hroubovice Hroubovice ................... odběratel 

 

Část obce Ulice 
Číslo 

popisné 

...................  ................... ................... 

3. Údaje o vlastnictví přípojky a počtu trvale připojených osob : 

Vlastník přípojky Počet trvale připojených osob 

odběratel  ................... 

4. Údaje o vlastnících kanalizace – vlastníkem a provozovatelem kanalizace je dodavatel.  

5. Odvádění odpadní vody a čištění: 

Stanovení podmínek uvedeno v této smlouvě a ve VOP 

Limity odváděného množství odpadní vody 
max. množství dané kapacitou 

kanalizační přípojky 

Limity znečištění uvedeno ve VOP 

6. Způsob zjišťování množství odvádění odpadních vod: 

http://www.hroubovice.cz/
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Vodoměrem  Jinak - v takovém případě jsou pravidla uvedena ve VOP či 

příloze této smlouvy 

x ano 

7. Způsob stanovení ceny (stočného) a způsob jejího vyhlášení (zveřejnění): uvedeno ve VOP. 

8. Fakturace, zálohy a způsob plateb: 

Zálohy Četnost fakturace / vyúčtování 
Splatnost 

faktur 
Způsob plateb 

 roční  14 dní 
hotovostně nebo 

bezhotovostně 

9. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření / dne 

……………….. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky odvádění a čištění odpadní vody (v této 

smlouvě označované též jako „VOP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

11. Přílohy a zvláštní ujednání: 

                                                                  Pozn. Přílohou mohou být např: 

- Podklady pro stanovení směrných čísel roční potřeby vody 

 

12. Možnost změn: uvedeno ve VOP. 

13. Odběratel byl seznámen s tím, že dodavatel shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje 

v souladu s pravidly vyplývajícími ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR). 

14. Smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech s platností originálu; po jednom vyhotovení pro dodavatele a 

odběratele. Podpisem této smlouvy odběratel současně potvrzuje, že převzal jeden originál smlouvy a její 

přílohy. 
 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Tato smlouva byla uzavřena podle vzoru schváleného Zastupitelstvem obce Hroubovice dne 20.04.2021, č. usn. 

4/04/2021 a byla uzavřena na základě zmocnění schváleného Zastupitelstvem obce Hroubovice dne 20.04.2021, 

č. usn. 4/04/2021 

 

V Hroubovicích dne ……………… 

 

Za dodavatele:  Odběratel: 

 

 

 

 

 

 

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

  ................................................ ........................................... 

 na základě zmocnění 

 

 


