Příloha č. 1 smlouvy

Dodací podmínky pro dodávku pitné vody ze skupinového vodovodu Hodslavice-Straník
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Článek I. - Výklad pojmů
Veřejný skupinový vodovod je ucelená síť vodovodních řadů jmenovité světlosti nejméně 50 mm a další soubor zařízení sloužících
k jímání, úpravě a shromažďování pitné vody.
Vodovodní přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem vodovodního potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, není-li
vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru vody připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení není součástí vodovodní přípojky.
Vodné je cenou za pitnou vodu a za služby spojené s jejím dodáním z veřejného vodovodu. Stanoví se za jednotku objemu 1 m3.
Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která při požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví a jejíž smyslově postižitelné
vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob. Zdravotní nezávadnost pitné vody je
stanovena zákonem o ochraně veřejného zdraví.
Vlastníkem veřejného skupinového vodovodu Hodslavice-Straník je Obec Hodslavice a Město Nový Jičín, provozovatelem
skupinového vodovodu Hodslavice-Straník je Obec Hodslavice.
Odběratelem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela na dodávku pitné vody nebo na odvádění odpadní vody s provozovatelem
vodovodu písemnou smlouvu.

Článek II. - Práva a povinnosti vlastníka a provozovatele vodovodu
Vlastník vodovodu je povinen umožnit připojení vodovodu pokud to technické podmínky napojení umožňují a odběratel splní podmínky
vyplývající ze zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Náklady na realizaci napojení vodovodu uhradí vlastník nemovitosti,
kterému je napojení umožněno.
2) Vlastník vodovodu má právo za účelem plnění povinností spojených s provozováním vstupovat na cizí pozemky a umisťovat tam tabulky
vyznačující polohu vodovodu.
3) Vlastník vodovodu je povinen uzavřít s odběratelem smlouvu o dodávce pitné vody. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody
z vodovodu do vodovodní přípojky.
4) Provozovatel vodovodu má nárok na vodné, které vzniká vtokem pitné vody do potrubí za vodoměrem
5) Provozovatel vodovodu je povinen nejpozději do 30 dnů sdělit písemně své stanovisko k žádosti o zřízení nebo přeložku vodovodu.
6) Provozovatel je povinen provozovat vodovod v souladu správními předpisy a provozním řádem.
7) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku pitné vody bez předchozího upozornění jen při havárii vodovodu, vodovodní
přípojky.
8) Provozovatel vodovodu zajišťuje opravu a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích tvořících veřejné prostranstvích na své
náklady.
9) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo
omezení z důvodu plánovaných oprav a udržovacích prací, oznámí-li to odběratelům nejméně 15 dnů předem. Současně s tím stanoví
podmínky přerušení dodávky pitné vody a zajistí náhradní zásobování.
10) Provozovatel je dále oprávněn přerušit dodávku pitné vody odběrateli v případech, kdy:
a) zařízení odběratele nevyhovuje technickým požadavkům tak, že jakost vody může ohrozit zdraví osob a způsobit škodu na majetku
b) odběratel neumožní provozovateli přístup k vodoměru, přípojce, podle podmínek sjednaných ve smlouvě
c) bylo zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky
d) odběratel neodstranil závady na vodovodní přípojce ve lhůtě stanovené provozovatelem
e) byl prokázán neoprávněný odběr pitné vody
f) odběratel je v prodlení s placením sjednaného vodného více než 30 dnů po lhůtě splatnosti.
Při přerušení a omezení dodávky pitné vody uvedených v tomto odstavci hradí náklady s tím spojené odběratel.
1)

Článek III. - Povinnosti a práva vlastníka nemovitosti a odběratele pitné vody
1) Odběratel, který uzavřel s provozovatelem vodovodu smlouvu má nárok na nerušenou dodávku pitné vody za podmínek sjednaných ve
smlouvě.
2) Vlastník nemovitosti má nárok na připojení na veřejný vodovod jsou-li pro to vytvořeny technické podmínky a splní-li podmínky
vyplývající ze zákona o vodovodech a kanalizacích.
3) Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která ji na své náklady
pořídila. Vlastník přípojky zajišťuje na své náklady opravu a údržbu přípojky na vlastním pozemku.
4) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo jejich částí zřízených do 31.12.2011 je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod,
neprokáže-li se jinak.
5) Vlastník vodovodní přípojky má povinnost zajistit její provedení a užívání tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. U
nově zřizovaných vodovodních přípojek musí být zajištěno měření odběru pitné vody.

Článek IV. - Neoprávněný odběr pitné vody z vodovodu
1) Neoprávněným odběrem pitné vody z vodovodu je odběr
a) před vodoměrem
b) bez uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a v rozporu s ní
c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele nebo v důsledku, že odběratel nezajistil vodoměr před poškozením odběr
nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný
2) Odběratel je povinen nahradit provozovateli ztráty vzniklé podle předchozích odst. 1) a 2) v případě,
a) že se změnily podmínky odběru, uhradí odběratel cenu za množství odpovídají odběru ve srovnatelném období
b) že nelze zjistit odběr za předchozí srovnatelné období, uhradí odběratel cenu za množství odpovídající směrnému číslu roční spotřeby
vody podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
c) v případech, kdy se prokáže únik z důvodu nenahlášené havárie přípojky, vypočítá se náhrada podle technických hodnot přípojky.

Článek V. - Ostatní podmínky
1) Tyto podmínky jsou součástí Smlouvy o dodávce pitné vody ze skupinového vodovodu Hodslavice-Straník
2) Na záležitosti zde neuvedené se vztahuje ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a
prováděcí vyhlášky č. 428/20001 Sb. v platném znění.
3) Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2012.
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