
Hygienická Soviet;
REG. Č.

hlavního mšsia Dráhy

:32.: ---.._..

SMLOUVA 0 DODAVCE VODY A ODVADENI I 3ODPADNICH vdoě.!Jt'ü 5G
30287005

uzavřena souladu příslušným ustanovením. zákona č' 774/2001 Sb.. u vodovodech kanahzacích
pro k; un.“ 1:5 u. x veíeinou Da u. elen z o cích"

nebo
len ”zákun”). Znáte jen "Smlouva”) mezi níže uvedenými smluvními slvanami

Hiavni městu PrahaManánské náměsü 212. Praha Staré Město. 110 nn Pana IČ: 00054551. vlas|nik kanalizace

Hiavm město PrahaManänské náměstí mi Praha stare Města H an thai IČ 0U054551 , vlastník vuaavuau

dále společně ien vlastnik, za něhož ,mna PROVOZOVATEL cplávněnÝ základě smlouvy uzavřené vlastníkem souladu s usl a, odst 2 zákona o vodwodecn

kanalizaciuht k umíení léio Smlouvy dle 's s odst lana: zakona k výkonu vsech Pláv povinnosti' vlastníka vzlunu k odběialeli

PROVOZOVATEL: one RATEL:

Pražské vodovouy kanalizace, CR Hygienieka stanice hlavnilm města Prahy siulzm Praze

sídlem Ke Kauiu 971/1, Hostivař, 102 na Praha 1U Adresa ullee Rytířská ČP 404

cast obce Praha - staré Město 6.0 : 12

IC 25555535 Fialce DPH ch C225656535 Obec Plaha PSČ llnou

Slál Čuká
zapsaný obchodním lelslll'kl vedenem republika

Městským soudem Praze oddíl El vložka 5297
lC 710u9255 DIČ 0271005255

obchodním vedeném
zapsaný reisliñw

uswupaný űméno):
Jaroslav. Kotel/A

lunkoe Specialisln smluvních vzlanl'l

(dale jen "Provozovatel ”)
mJan Jarolímek, PhDv ÍIEH

ředitel

Kdnlaklní údaje platně ke dní podpisu smlouvy

Tel Mobil

E-mall Web www.pvk.l:x

Číslo llňlv Provozovalele laununsusoamlno

lD dawve schránky. ecslspf

Adresa pln doručování Ke Kablu 971, Praha 10 Hosñvař, 102 :all Praha 1ll2
(dále len Odběralel

Kontakl'ní údaje adresa odběrelele
pro

domudvaní

ČR
Hygienická

stanice hlavního n-lésla
Prahy

sldlsm PIII:

ulice Rytltsllá cn 404 C 12

easl obce Praha Slavé Město Obec. Praha Hm Ceska
npuhnka

Dodací
poMa

11mm Praha

TEL Mam

E-Mail !II dawvé schránky zpqaizi

vaozuvalel Odběratel budou dále označován samuscamé strana' Pro lskmrane vodnéhu slušného
společně Jake .Smmvm' many“. pak Každý Jen Jake .Smmvní účew

dodávku vody a/nebc odvádění odpadních vod Foskmulv'vh odběrateli Dřede dnem účinnosti '210 Smlouvy na níže wedenem Odběmem míslě prohlašuje Odbélalelw že

Dředměl tělo Smlnuvy byl prnén již přede dnem úñmnosu léto Smlouvy, to ode dne :5.521117 Smluvm' suany dále pmmsšulí, že tuto Plnění nenywu rozporu

oprávněným) zájmy žádne- ze Smwvm'ch slvan novažun Je mnení Dome těm Smwuvyv

odoemel dava Padplsem této smmuw Provozovalen. Jakožlc správu dwe zákona č 101/2000 so. ochraně osobních úderů Plainém znění (,zákon o ochrane osoonioh

souNas osobních ktere oonérarel léta Smlouvě alneoo lrvámúdam'). výsbvný shrnmaždovanrm. zpmwváním využíváním (majú, poskytl výše SmlouVY Wskvme

Prmzovaleli :l úoolnrn lormo odslava osobni Provoznvalel služeb oooéralel máuvedeným Tyto Male Zplawvavá nm úoely plnění Smlouvy poskytování souvlseiících

k osobním na osobních dalšl uvedená 12 21 zákona o ochraně osobníchprávo vñslupu údalűm, právo opravu nualü. lakož pláva M § § února

odběralel bere vodoml Že \'Male mohou být souladu zákonem Dchvané oaonnlon údajů, zorrslupnény llelírn subjektům to spolearroslem skupiny onLlA

úoelam zallslénl' rechrllcke a aomrnrslranwm Pwpow pro plnění Smlouvy o dále subjektům ve smluvnlm vzlahu s Provozovalelem
pro zallšlem plném orav povlnnoslí

vyplývarlcí za
smlouvy

a dále Zpraoovatelúrn. nimiž Provozovatel uzavřel smlouvu
zpracování

osobnlch údajů.

Předmět smlouvy, Odběrné- m ísto. dodávka vody al odvádění odpadních vod

(1) Předmélem této
smlouvy le úprava vztahů, Práv pbwnnoslí

Smluvnlch slran
pll

dodávce vody! vodovodu odvádění odpaoníon vod kanalrzacl

UČel odvadénl' vod a instituceoooavkv vody odpadních Úřady

Vlasmü< pnpoiané stavby/pozemku'

oooeralal

VlasmW
P'l'wiky

Není>|l uvedeno „nak má se za to že vlastníkem Pňvolkv le vlasinik pozemku nebo stavby priporana na vooovoo nebo kanalizaci

Vlastník připojeného pozemku nebo suvby (vodovodní přípojka)

Vlastník připujenéno pozemku neoo stavby (kanalizační přípojka)

(Z)
Smluvnl

eirany dohodly,
že misiem slavby nebo pozemku vinoleriým pripolkov vodovod a kanalizan (dále .en "Odbémé misio”) le

Adresa oobemeho misie Evioanbni cislo 0M. 30001 9901

10 Vršovice kuli Vršovice

Rybalkova aaa/:9, Praha

(3) Smluvní eirany dohodly,
za množsiví dodané vody bude zilslovano

vodomělem Umísieni vooornerv uvnm' ohieklu

(4)
Smluvnl

suany dohodly,
ze množsiví'

povaoanyan odpadnicn vadi WD I oováoených srážkavých
vod bude sianoveno iakto

a) množství odvaoenýcn oopadnícn vod bude alanoveno

dodanevýsí vony

ssoassso



IIL Podminky dodávky vody z vodovodu a odvádění odpldnich vod sianovane vaozovalelem. Pokud le Vodoměr umístěn šachle, je

kanalizaci Ddběralel pownen zajistit, aDY ialo šechla byla Provozovalelí přístupna

.Je-li šachu na mlsié má

(i) Provozovaiel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závazným a odvodnění umístěna veřejnosti přístupném

právními přednlsy a touto Smlouvou dodavai odběrateli ve siednanäm
Odbératel

Právo po duhodě
Provozovatelem

šachiu zajistil pvp"

Odběmem miste z vodovodu pnnou vodu v iakosu DVEdeDsané Dlalnými neupmvnšnému vniknutí; ilm
nFnl

dotčena povinnost jejího zpřístupňnvánl

Drávními předpisy odvádět kanalizaci odpadní vody vznikla nakladanlrrí Provozovatell.
Pokud

přípojka
nebo vnitrni

vodovod nevyhovuje
požadavkům

s takto dodanou vodou. srážkove vody a odpadní vody získané jiných pro
montáž

vodolněru, ie
Odbéralel novmen na vyzvanl

Provozovatele

zdroju pmvésl pñměřené lhiíte potřebné úpmvyv .le-li množství vypaušlěnýcłl

(Z) Odbéíotel o:: zavazuje Dlai'ít Provozovaieíí vadné stočné souladu odpadních a advádéných srazkových
vod

měřeno
měñcim zařlzerí im

a za podmínek stanovených touto Smlouvou K vodnému a sloénemu je odběratele, je Provozovatel
opravnen

pruoezne kontrolovat lunkcnost

Provozovatel opravnen pnpooiiat DPH souladu s platnými právními
a správnost mericlho załlzeni a Odběrahal je povinen umožnit vaowmeli

pristup tomuto méñcímu zarizeni. Píistup k vodomem nebo mehcímu
predpisy

zařízení' Odbéralel
(3) Nednhodnuurll se Smluvní strany jinak jsou povmríy sí poskytovat odberalele

je povinen umožnti Provozovatelí

vzájemná plnění' k podmínek stanovených touto Smlouvou ode dne Její' v nezbytném rozsahu a tak, aby byly dodrženy požadavky
_b§ząs_čnasli

ucínnusb. ochrany zdraví pri Ptáci stanovené obecně
závaznými Drávnlmi Předpisyd

(5)
Smluvní

strany
se dahodlyi že duvodných pripadech je odberatel

lv. Prohlášenl smluvních stran Dot/ine" umožnit Provozovatelí na zaklade Jeho VÝIVY v nezbylném rozsahu

přístup k vodovodní kanalizační Dřipolce nebo vnillllímu vodmmdu

(1) je
avnllřni !1 účelem užívám' vnitřního vodovodu

Dm
Prmmzovatel prohlašuje, veřemau nou'abu a m

po u esoŽe !bi
Dpvavn
provozovalelem mlávněnau knou vouovodú mvamvá a | Kanalvzacl vndavndů kanalvzací, zejmena kontroly

emnu ou Dmvoznv ovn avnitinr kanahzace plném Dodm !nek stanovených touto Smrouvou nebo

z kanaíizací ve smyslu pñslušných ustanovení platných pravnľch Předpisúv
obecně

dále pmmasme, J'e
vaazovaiel

závaznými plávnlml předpisy.

nebo omezil dodávku nehn

Provozovatel na základěnné smlouvy o provozov
že án!r uzavoprávněn avřené Sné s uzavñt luw vlasmíkemvlaslní em voSmlouvu ooovooúov ú

(G) le oprávněn Dřerušll vody

a

deádéni od padnlch voo

levlzrl (ch

a kanallzacl kanalizací pro h verelnou že ie
le

potřebu dle § vevzľahu kvev 5 odsL 2 nobemlpll zákona osob:osa vodovodech ndnnvědnou a) on prováděnl plánovaných uprav. udržovaclch placlcn.

allzaclc ralell opov nou b) nevyhovuje-Il zařízení Odbělalele lecnniokým požadavkům lak, že jak/.asi

za dodávky Vody z
vodovodu

odvádění
odoadníon

vod kanalímcí Další
nebo tlak vody ve vodovodu může chrom zdravl bezpečnost

osob

lnłcrmace vlastnlkovl
vodovodů E

kanalizací
vro veřeinou Potřebu.

a způsobil škodu na
majelku.

jakosv
C) neumoŽnÍ-li odběraíel Provoznvalell Do jeho opakované Písemné výzvětermínech na web:na we

oVY
pravidelných vých slram.an nkáchoűeůtů !ch P rovozovalelevodumérů ovozovalr a le o pllne zAkakazniovody Jsou nickvch

yo
centruvedeny tentrecłl

vodoměru nebo ZallZEnl vnitmlho vodovodu nebo

Provozovatele
prlpoloe.

přl'slup k kanalizace

d) oyldll zjlšlěno neoprávněné připolenl' vodovodní přípojky nebo kanalizační

(2) Smluvní strany prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v telo Smlouvě jsou pravdivé a správné Odběralel dále prohlašuje. že splñum všechny podmínky
NDOlky.

stanovené zakonem vodovodech kanallzaclon pro pripojeni na vodovod
neodslraní-ll Odběralel zavad na vodovodní nebo kanallzačn'l

a kanalrzacl.

DI a) y pl'lpojoe

přípoloe nebo 'LH vnllr'nlm vodovodu nebo vnllínl kanallzaci
zlišlěné

Provozovatelem

v. Způsob zjišťování množství dodani vody a odváděnýcll odpadnlch 0 pñ prokázání neopravneneno odoem VOGY nebo neoprávněného

vod vypauštenl odpadních vod. nebo

OJ pripade prodlení odběratele s placením podle sjednaneno ZDűsobu

(1) se dohodľy. že vody,Smluvnl strany mnozstvl dodané množství tinrady vodneno nebo sloČného üjejicłl záloh po
doou delší než (II. dnů.

vypoušh'anýcft odpadnlon
vod

odvedeny'on sram/von
vod bude

zjištováno (7) Vlas|nikem vodoměru je vlaslan vodovodu. s výjimkou připadúi kdy

dnem účinnosti zákona vodovodech kanalizacíchProvozovatelem způsobem stanoveným v článku lv teto Smlouvy' Množství přede naoyu

vody, ae prokazatelně stal vlastníkem vodomém Provozovatel. Dalsi podmínky

Zilš
dodané ziišlěné

ne zouso
vypouttenýcn hem stannve?í

stanoveným
odpadu lch lvm v clav vod a ku I. deáděných léln Smlouv

m|0|_NY
srážkových vod v je podklademma' dkla měření

způsobu zjišťování dodávané vody odvadených odpadních vod

vyooíovení
ddváděn

odpadníon
vod

jsou upraveny Zákonem o vodovodech kanallzaclch a Dmváděclml

pro vyúčtování dodevxy vody jíaktureoj vodneho a stočného).
píedpisy k tomuto

zakonuv

l2)
Nenídí

cdDadníoh vod se,
množství vypaušlénýcłl měřením předpokládá (8) Pnkud ie zřízen vodovodní přínoíoe požární oblak lze n:

využívat

že který odebilá vodu vypouští do kanalízaoe
odběratel. z vodovodu. takové výhradně mo pflmé hašení požáru

nebo
on pozam ícn revtzlch a lo výlučně

mnozstvi vody,
kíere podle odeoíu

na vddumém nebo podle výpočtu osobou k tomu oprávněnou Pokud dojde k tomuto využití v souvislostr

s tím k porušení nlomby, je Odbělalel Dovll'len tuto skutečnost nepmdlene

v souladu s odvedenýcn
Jen

platnými právními předpísy z srážkových vod a množstvl
vo no

s ovodovodu odvedeneHL'

en
odebral. vodv zi~
vody zts

s k vnoootením né z jinychz
jln oznámít písemna

Provozovateít
Bylo-II poskození DlombY požárním

zdrojů.
z

nloon dsvobdzeríýcłí zákona od povinností
platit

za
odvádenl oblcku způsobeno nedostatečnou ochranou Odbšralelem nebo přímým

vod Odběíalel hradí množslvl vodsrážkových pouze odvádéných odvadních zásahem Odoemlele. hladr' újmu a náklady tímto spojené odoemtel

zjistene
dle vety prvni

bez srázkovýoh vod. Takto zlištené množství

vod je podkladem pro vyúčkrváhl stočného
vt. Způsob stanovení vodného a stočného, fakturace

vypouštěnÝCh tíakturaoi sloča uraoi sto neodpadních éhoLoí

(3) Jestlize Odběralel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez
(1)

Cena vodneho sločneho
je

stahovat/alla Podle cenových předpisů

vypustení do kanalízace a toto mnołslvl je prokazaleíne větší než 30 m: ,m pñslušné cenové období, kterým je zpmvídíá obdobi' 12 měsloü íonna

se mnozstvi a vod vlastníka vodovoduza rok. ztístt odpadu lch srážkovýoh odváděných vodného :j stočného Je stenovována rozhodnutím

nebo podle technických a kanalizace Cena forma vadného sločnéhu jsot. uveřelněnydo kanallzace bud měřením odborným 'výpoĚtem

údaj? předložených Odběrągałem ověřených vaoznvalalem. pukud pmsłřednicMm obecních úřadů. regionálních infnrmabnich medií, pracowsr

se předem Provozovatel Ddběralelem neduhodli jinak Nebude<li množství Provozova|ele (zákaznvcká centra). vwastm'ch webových suánek

spotřebovaná dodane vody nevypouštěné do kanalizace měřena vodomélem Pruvnzovaxele nebo „ným v místě ovaMým způsobem'

odběratele umístěným na samostatné odbočce. je Odberaxel povinen (2) Změna cen Immy
vodného stočného není DDVaŽována w.; změnu lélu

prokam Provnmvalell mnažstvi spmrebavane dodané '106)' nevypouslěne Smlouvy' Pokud doide ke změně ceny nebo mnny vodného stočného

do kanalizace Jiným vhodným způsobem xak, any byla
možné

provést v průběhu zúűcvaclho obdobh rozdělí Provozovalel spotřebu vody v pnmšm

odborný výpočet doby platnostr puvodni a nove výše ceny nebo ronny vodného a stočného.

(4) Odbéralel je povinen umainll Provozovateli prlstup k vodnmem, zeiména (3) Vodné stobné má Jednnsložkmmu nebo, dvousložkovnu farmu

účelem pmvedeni
udečm voduměru kontroly, údržby

nebo
výměny Jednuslozková forma vcenenb sloñneho le smlčlnem ceny

a' množství

vedemem, chránil vodoměr před poskbzemm, ztrátou nebo nabízen lm, odehrané nebo vypoustene cdpadnl vody „1 srážkcvých vod smnnveným

včetně zarlzení pro dálkový odeöel a dalšlho prislusensrvr voduměru, v souladu tento Smlouvou Dvousloäíuvá forma vodného stočnéhd

montážní úřední ověření Vudoměru která součinemDbomby DlomW prokazujicl podle obsahuje složku, ceny podle cenovyoh Dředvisú

ubecně závaznýcn pravních bredprsú (zenn pred zásahem jiné osoby. a množství odehrané nebo vypouštěné odpadní vudy srazkových vod

mechanické mrazem bez složku stanovenou v souladu s StanovíPůsobemm sny, ohněmv apod Jr zbylečného a pevnou platnýml právnlmr předpisy

tak Platné Draw/nl předpisyt Provozovatel pripade dvouslnžkavé farmy

odkladu v měřenívm em prokazatelně oznámit BvlaJi nehmkénost
ýra na cnos vaozovztell vodomémomeru 11;Jejich eba

po
poskpzeni aškozeníození a zavody uadnměm

ru. vodného a sločného povinen poskytnout základě žádostl Odbšmlele

Poškození čt ztrata zařízení'
pro delKDVÝ cdečel Čl dalšího příslušenství pnrnerenbu

slevu n
pevne

složk
v v

okud bude vedet/adm nebo kanalízaení

vodomem nebo montážní plomby a olomoy prokazující
úřednl ověření

system nefunkční pb dobu delsí nez 24 nodín .le-li stanovena

vodoměm podle obecně závazným právníút Předpis!) :působena dvousložkova forma vodného statneno. Odběratel neodebere

nedostatečnou ochranou Odberatalem nebo přímým zásahem Odběmtele, v příslušném zúčtovocím období dudávanou vodu neb: nevypuslí zadne

tímto zásah evnou složku vodnéhohradl úýrnu a náklady spolene odběratel. Jakýknllv odDaűní vody. Je povinen zapIatit Provozovatelí

zařízení pro dálkový odebet ČI ůalšlho vodoméru a stočného'

do vcdoměm. nebo mnntážímantážnl plomby a plotnoý prokazující úřední ovéDřlslušellstvl ověření vodnl vo oměm bez (4) Provozovatel je oprávněn zapooist případný přeplalek odběratele

souhlasu Provozovatale ie nepřípuslnýb Provozovatel ma
pravo Zajlslit na uhrazení veškerých splatnýcn poniedavek na pnýon odbernýen m ístečn

lednptlíve části vodoměm nebo lehl) přislušenství proti neoprávněné tehoz odběratele o takto pmvedenýoh zápooteoh bude Provozovatel

manipulaci' Odběralel le povínen dodržet podmlnky umístění vodaměru Odbétatele míonnoval

35045550



(5) Smluvní stran'y ae dohodly. tz: pro Případ. ze Odbélatel tuto Smlouvu provozovatelem Dušlmłnicłi služeb nebo píipede že adresát svým

řádně neukonči souvislosti se zmenou vlastními pnpoíene nemovitosti lednaním nebo opomenutím doručení zmaíil (např neoznámením změny

(Odběrného mistal zaniká tato Smlouva dnem. kdy nový vlastník přlpojené doručovací adresy druhe smluvní straně),

nemovitosti prokáže Provozuvateli nabyn vlastnického práva k ní ?l uzavře (2) Záhlaví' Článků p Části této Smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost

novou smlouvu dodávce vody odvadění odpadních vod k temuž a vžádném ohledu neomezuíi nebo neslouží k výkL-tdu pojmů ustanovení

Odoéměmu místu. teto Smlouvy.

(5) Smluvní stranv sad dohodly. ze pn takémkoliv ukončení této Smlouvy. je 13) Pokud ie v Článku teto Smlouvy uvedeno, že předmětem leto Smlouvy

odběratel povinen na své naklady umožnll Provozovatel Drovest konečný Je pouze dodávka vody neon Pouze odvádění' odnadn íoh vad kanalízaot jsou

odeoet vodomém kontrolu měilclno zařízení odběratele, ielí množství ustanovení odvadéní odpadnieh vod kanalizaci přvnlm prípade.

vypouštěnýctl odpadních vod ndváděných sráüovýdl vod měřeno Pokud respeküve ustanovení dodávce vody dmhěm prípade neúčínna.

bezproslľedně skončení teto Smlouvy nenabude účlnnosh obdoona (4) Ve všech ostatních otázkách, výslovně neupřavených touto Smlouvou. se

smlouva o dodávce vody a odvaděni odpadních vod vztahující se k lemuž postupuje podle pravnieh predpisu platných na uzemi Ceske republiky,

odbornému místu, J! odběrate! Dawnen na své náklady umužml zejména podle zákona o vodovodech kanalizacích a občanského zákoníku

Provozovalen také případnou demontaž vudoméru a další Čínnosli nezbytné Případné spory ze Smlouvy se Smluvní strany zavazují řešwl především

k ukullčanl
dodávky vody

odvádění
odpadních vod Doidali ukončení smímou oeslau Nebude-li smíméhu řešení dnsaženo. jsou řešení sporů ze

létu Smlouw. Je Pravuzovale! současné oprávněn Drovésx odpoienl Smlouvy příslušné České soudy

vodovodní nebo kanawizačni DřÍDDJKyv (5) Tam smmuva na vyholovena ve dvou vyhaloveních, n mchi každá

(7) v přlpaděv že Provozovatel z dubu trvání (éto Smlouvy pczhude pravo Smluvní strana obdrží jedna.

uzavírat s udbémteh smluvní dndávka Změnu lze fonnuu. Adresa sídlavzlaľlyr Íeiřcłlž předmětem ie vady (5) Smlolwv Drovésl pouze Disemnnu

a/neba odvádění odpadních vod. přecházeíl práva 2 povínmsv z léw (bydlíšlé), adresu pro doručování, jména osob jednaiícidl za Smluvní snany„

Smlouvy na vlastníka vodovodu a kanallzane r: Odběraleí ll'rmu
přechodem

telefonní čísla a e-mziíuvé adresy, vízslníka vnduvudní/kanallzačnl přiwlkyí

práv prevzeíím povinností uzavíenírn léta smlouvy výslcvné souhlasí PUČW trvale pl'ipnjených osob pro dodávku pííns vody/odvádění' adpadn í'ch

voo lze měnil Jednoslranným písemným oznámením Smluvní slrany

xl. Ostatní a zavérečna ujednání
rv:

zavazují neprodleně
oznamoval

zmeny uvedeným udalu druhe Smluvní

straněo

Smluvní slrana zasílá druhé Smluvní straně na adresu Pokud závazek z této avšak nelvoííoí(1) písemností pm (7) jakýkolív vynlývąí íci Smlouvy lEii

náležitos| nebo se stane nebadoručování uvedenou v zánlavl íéío Smlouvy nebo na poslední adresu pooslalnou le nepíaíným navymahatelným

oznámennu druhou Smluvní slranou Zřldirll Sl Odhěralel celek nebo od ostatnich ustanovení letopísemné jako jeho Čáslv je plne oddělilelným

účel na slrankaon E laková nebo nebude mil vlivelemnický zákaznický provozovaný webovým Smlouvy nePIalnoSl nevymalls'elnosl Žádný

Provozovaíele, souhlasí s domčováním na osíaínícll závazků z létupísemnosíí íeno prosíreammvím. platnusl vymarlalelnust Jakýcnkollv Smlouvy

UVEdHí Od běratel výše ID své datové schránky, sDuhlasl s domčovánlm Smluvní'
slrany

se zavazují v ľamCí le'ío Smlouvy nahraolí lcrmou dodatku

písemností Dmslřadrrlctvím datovýon zpráv do
datových

schránek. k leto Smlouvě tento neplaxný nebo nevymenaíelný oddělený xávezek

Pisemnostl doručované dle leto
Smlouvy proslíedníavlm provozovalele mmwm novým platným vymanaletným závazkemí jehož Předmět bude

Došlovníon služeb iako dnpamčene zásilky. do vlastnícn mkou neho v ne'pryšší možné míře odpovídat předmětu původníno odděleneno .vazku

doručené Pokud však Závazek telo tvořl'ci
dodejkou (dále len „doporueene zásilka“) lsou považovány íakýkollv vypíyvaííoí Smlouvy lell'

okamžlkem íeííor orevzoíl. Dupnručerlá zásilka se povazuíe za doručenou v podstatnou náleíltusl le nebo kdykoliv se stane neplavíým nebo

případě, že adresál íeíl Dřuetl odmítne nebo sí n adresát nevyzvedne v uložní nevymanaíelným jako
celek nebo

íeno část, Smluvní
strany

nahradí
neplatný

Inute nebo zavazek v rámcí novesoučasné neproka'ze, že si zasllku nemohl z ooíekíívníaí důvodů nevymahalelrrý smlouvy takovým novým Dlalhým

vyzvednout Taková Zásllka H:: považuje za doručenou poslední den úloini o] vymanaleíným závazkem. jehož předmět
bude v nejvyssí možné míle

Osíalni udeslané s Závalku Dbsaženému v telo Smlouvěínuíy. (nedoporuňené) ZSSIIKy vyuiíllm provozovatele odpovídat predmetu puvodnlno

postovních služeb se považuíl zo doručené okamžtkeml Kdy se zásilka

dostane do sféry diSDazice adresáta; má se za to, že dosíá zasllka dnšla lřelí

pmoovnl den po odeslání území České repuolíky čí Datnacíý pracovní den

Do odeslání do zahrantči. Povínn t odesílatele doručit písemnost odresátoví

le splněna take ukamžlke vra'oaní
záslíkv iako nedomčilelné

-5 .01. ZílílíZZ .12. 'film

Pražské
lízace,

!02 QC 97]

Usek
ředitele

Odběratel Provozovatel „ r

zastoupený anténa) Jaroslav. Kotova

lunkce.
Spectalísta

smluvnícn vztahu

Dr. -Jan Jaml mek. Pimp., “TIM

; ~. I he.

lt giatälcká Sim! ííí. m. Fí'aísy

se snížení Přaze

ŘEíJíTEL

nytnsíá 12l 110 (il Praha 'Z

ol'lšzovnť 203

tsl

pr'hrádka

?95 335 760. ízx 224 '212 333

35045550



Informace O pozemku Nahlížení do katastru nemovitosti Page 1 of 1

Informace O pozemku

:s

Parcelní číslo' 255.2 a

FKK T

Obec. Praha 554752 »P
P

KŘ, :HT il

:i

Katastrální území: Vršovíce 731m *u

Číslo LV: 4.5; l N ü?[i
to;

Výmera [m
2,.

1.
502

\ IV< “od 'A Í\"J
' Typ parcely Porcela katastru nemovítostí

š?

73 x/x
Mapový llst: DKM veG

Ze souřadnic v SVJTSK

lzr das
a.

í Určení výměry'
:o :a d. :u:

pozemku- zastavěná Blecha nádvoří
%

iDruh

Součástí je stavba

r.“

Budova číslem popisným Vršovige 490232 z- č.
p. 293; stavba

pro
administrativu

”-i

Stavba stojí u: pozemku: p. č. gas

Stavební objekt: Š šäa Z

Ulice: mame

íAdresnl místa:5m] kgw :531392_.____i

Vlastníci, jiní oprávnění

vlastnické práva Podíl

Česká repuotl ka,

Právo Podíl
hospodaření maje'tkem statu

org. složka státu Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem Praze. Rytířská 404/12 Staré Města. tlotm Praha

4í

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. ZĎVIH budova, pozemek v památkové zóně

památkově chráněné území

Seznam BPEI

Pamela nemá ewlldované BFEJ.

Omezení vlastnického p ráva

Nercu evľdcvána žádná omezení'

Jine' zápisy

Nejsou evrdavăny žádné jiné zápisy.

Řízení. v rämzi kterých byl k nemavímsxi zapsán cenový údaj

Nemovíwsxje územním ubvudu, kde státní správu katastru nemowtostw' ČR vykonává Kąxgszra'lní rm ga. hlavní mt M Katasgrální

nmguv'šlě Praha;

55512713 06:3.; Fnílííršłoänlřvríłírăíxíršxímš Iłíííížóň 07350706

2004 -2un
gsm „Ě- g lamg'mfuggy a 53mm u g, Png m štg'm umu m1“. tagu »ng g; Vem aphkzc: s 5.0

ma

Podání mem katasväm'm úřadům Dlawnšn'm xasílejl: pxmo 'Aš ,55 H1.; 3mm

http://nahlizenidokn.cuzkcýZobrazObjekl.aspx?encrypted:Dq_G3UP9a3 vzuhGADóE.„ 4 17 ?(ľl 7



VODA

PLNA m [0102 !POVERENII

Pražské vodovody a kanalizace. 3.54. se sídlem Pařížská 11, Praha 1v

SČpolečnost | : 256566 Milanem členem Petrem25656635, zastoupená Ing. Kuchařem, představenstva Ing.

Mrkosem, členem představenstva zmocňuje tímto

paní Jaroslavu Kotovou, zaměstnankyni společnosti Pražské vodovody kanalizace, as.

číslo průkazu zaměstnance:

Adresa zasílánípro písemností:

Pražs ké vodovody k' kanalizace, as., Ke Kablu 971, 102 :IE Praha 10 Hostivař

k zastupování společnosti:

v jednánl s fyzickými a právnid<ými osobami ve smyslu ustanovení § 8. odst. 6 zákona

č. 274/2001 Sb., vodovodech a kanalizacích, v plamém zněnl a

při jednání od běraielí, uzavírání smluv O dodávce püné vody odvádění odpadních

vod.

Jmenovaná je oprávněna ke všem právním úkonům podle hmotněprávn ich

prooesněprávních předpisů.

Tato plná moc nabývá účinností dnem jejího podpisu a platí do odvolání.

V Praze dne 1.6.2009

lng. 'Il Kuchař Ing. Pe Mrkos

člen ředstavenstva Člen představenstva

v k: n:

Fr Elăé under/nd*: Ruce;
ZSKE Il

aa.

H0 00 Praha

ředitel

Pai

Generální

EI E' illilš
V Praze dne:

Z 5

Tuto plnou moc přijímám.

6m»

w5

Ftažské Vodovody kanalizace. 2.5.

Ke Kablu 971 roz oo Praha w Hostivař

Cali centrum: 840 m n: E-marl: lnfo®pvk.:z Web: www.ka Im

Sídlo spolecnosti: Pařížská u na oc Praha!

Společnos! je zapsáni nbthcdním rejstříku
oddíl a, vložka 5297, Měslského saudu Praze.

lČ- 25555635 DIČ: CZ25656635


