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SMLOUVA O DODAVCE VODY A ODVADENI ODPADNÍCH VOD C. 30322623 l 3

'k

uzavřená souladu a příslušnými ustanavenrmr zákona c zas/2001 sd o vodouudem a kanalizacích
sro verelnou potřebu (dále len ”zákon vodovodech Exanalrzaclcn"

nebo len "lákun")› (dále len 'Smlouuz'ä mezi níže uvedenými smluvními suanaml

Hlavní máslo PrahaManánské náměstí 2/2 Praha ^ sum Město. 1m 1.1:. tha IC. 00054551 vlasmm kanalizace

Hlavní město PrahaManánské náměstí 212 Praha stare vlasu 110 na Praha, lČ 00054551, vlastník vodovodu

dále společně len Vlastniki za něhož ledna PRovoZovArEL oprávněný základě smlouvy uzavřené vlaslnlkem souladu s usl e. ods! 2 Zákona vodovodech

kanal-cien, uzavlml Mb' Smlouvy r-lr: odsL s téhož zákona u :l výkonu vsech práv povinností vlastníka vztahu odbélalell:

PROVOZOVATEL: ODEĚRATEL:

Pražské Vodovody kanalizace. ČR Hyglenlcn stamca hlavního města Prahy sídlem Praze

sídlem- Ke Kablu 97m Hostlvaň 102 un Praha 10 Adresa Ulice Rytířská Č p. 4M

Cásí obce Praha - stan Město Č 12

IČ 25555535 Plátna DPH DlC c225555535 Obec hmm P5::- 11000

obchodním vedeném stat tuk: republika
zapsaný relsíříku

Městským
soudem Praze oddíl vlnzka 5297

lC viuoszas ch CZ71009256

zapsaný obchodním reisin'ku vedeném

zasíoupany' uménn)
Marcaía Peterková

funkce' referent zákaznického centra

lg. 'II 'FIT Jarolímek.PhD..
(dale ,en "Provoxovaíal"l

ředitel

Kontaktní údaje plané ke dni podpisu snuouvy

Tel. Hm“

E-mall Web wwwpvku

Číslo ucm Provozovatele iauouuouooarmi un

JI: datove schránky ecsispt

Adresa pro doručování K: Kablu 571, Praha 1íi Hostivař. 102 m: Praha 102
(dále len ooberotm

Komaklnl W319 adresa oooeraíeie pro doručovanl

HygienlckA
stanice

hl.m.Pra)|y
svdlern Praze

Ulice. Rytířská C.p: M14 Č a u

Část obce Praha Staré Město Obec: Prahu Stát Cvská republlka

Dodací 11000 Pmna 1Wšh

Tel Mcbíl

ErMaH m damve schránky zpqaim

varmwaxel ounermar budnu dále aznabavám samasumé suma“ Fm čakmram vadného smčného
Sooletne .ako .Smluvní slusny”. pak kam? len laku .Smluvní účely

za dodávku vody a/nebo odvadéni udpadníoh vod poskytnutýcr odběrateu přede dnem účmnosñ (élo SmloWY niže uvedeném odbemem místě pmnlašug Odběmlel. :z:

předmět !ete Smmuvy byl pmén 112 přede dnem üČmnnSlł této Smlouvy! a la ode dne 5.1.2017 Smmvní strany dále pmhlasun, že mm plném nebylo rozporu oprávněným'

zánmy záane Smmvních stran považu“ ie za Plnění Podle tem Smmuw

Odbérzlel dává DOdDrsem tělo smrowy Provozovatelr jakožlo správci ms zákuna č. mvzvuo sbv. ochraně osobním úderů nlamem znění (Jákon ochrane osobním

souhlas osobm'ch ktere ouneratar rám Smlouvě alnebo trváníadam, výslovný snmmaždovánrm zpramvsmm vyuzrvanr'm tunerů, pasky" výše smlouvy poskytne

vaomvaxen k účelům uvedeným v (0mm odstavcr Tyl!) osobní
Mare

Provozovatel zpracovává Pro účely plnenl Smlouvy poskytování mvvrsellclcn služeb Odbélalel má

právo pristupu k osobním údałům Právo na opravu Dsnbních údalü Íakož
další

Práva
uvedená

§ u §
12

§
Zl zákona o ochlzné osobních tmelů

Odbémlel bere veoomr', že údale mohou být soulauu zákonem ochraně osubnlch Mali zpllsmpnény lřellm sublekn'rm. a to společnoslelr skupllly
onLlA

účelem zajištění lechnické aomlnlsnarwnl podpory pm plnénl Smluuvy ml: subjeklům smluvním vztahu Provozovatelem Pro zallšténl plněnl prav a povmnoslí

vyplývající Smlouvy oále vracel/315mm s nrmlz Fmvnzavalel uzavřel smlouvu zpracovaní nmbnlch údajů

Předmět smlouvy, Odběrné m ÍstDr dodávka vody odvádění odpadních vod

(1) Predmelem léto smlouvy je únava vmhů. práv povlnnosu'
Smluvnich 51ml

pñ:

dodávce vody vouuvaou odvádění odpadních vod kanallucl'

úcel dodávky vodY odvádění odpaanlcn vod Úřady instiluce

Vlastník pñpolené stavby/pozemku:

Odheratel

Vlaslnl'k
prloulky

Neni-li uvcdeno
jinak.

má lvl r:: wsslnikem
vřl'wlkv le

vlasmlk
pozemku

nebu
slavuy pnpoyené

vodovod nebo kanallzacl

Vlastník
phpojeného pozemku nebo slavuy (vodnvndní přípojka)

Vlastník připojeného pozemku nlbo suvoy (kanalizační přípojka)

(Z) Smluvní sumy H: oohoolyl že rnl'slenl
slavby

nebo
pozemku pñpoleným plípolkou

vodovod kanalizam (dále len
"odběrné ml'sm") IB'

Adresa Odbémeho mlsla Evidenoní číslo ::u 300035906

Nemcíoka 1112/14.
Praha 4 Blanlk nu. Braník

(3)
Smluvní'

slrxny dohodly, 2: mnmwl dodané vody bude zllšľovanc'

vodoměmm Umístění vodoměm uvnili ooleklu

(A) Smluvní strany H: dohodlyl žo množství
adváděných odpadnícn vod pííp. povadeny'cn srazkovýcn vod pude stanovena takto.

a) mno'mví odvadénýdl odpadních vod oude stanoveno

ve výší dodano vody

:5052475



IIL Podmínky dodávky vody 2 vodovodu a odvádění odpadních vod Slanovené Provozovatelem Pokud Je vodcměr umístěn v Šachlér je

kanalizací odběratel povíner zajíslíl, aby lalo šacma oyla Provozovateli přístupná

(1) Provozovatel se zavazule podmínek stanovených obecně zdvaznýmí a odvodněná. JEVII Šachta um l'stérla
na lTl l$té

veřejnostl přístupném, ma

právními Dředplsy a toulo Smlouvou dodaval Odběralell syednanem
odběratel pravo po

dohodě s Provozovatelem Šachlu zalístíc prom
Odoemem místě vodovodu pltnou vodu Jakostí predepsane platným neaprävnénému vnlknutl', tím dotčena povlnnosl jejího

Zpřístupňuvárll
právníml předpisy odvádět kanallzacl odpadní vody vznlkle nakládáním Provozovatell

Pnklld

píípojka
nebo vnltrnl vodovod

nevyhovuje
požadavkům

s takto dndannll vodou srážkove vody odnadní vadV zlskano uných
nro montáž

vcdoměru, Je
Odbělalel Dovlnen na

vyzvanl
Provozovatele

zdrojů provesl pnmerene lhutě potreone úpravy. Je-ll množství vypoustených

(2) Odběratel se zavazuje platlt Provozovateli vodne směně souladu odpadních ndváděných srazkovýcn vod mereno merloím zařízením

a za podmínek stanovených touto Smlouvou k vodnému a slušnému je odběratele, je Provozovatel oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost
Provozovatel opravnen pnpočllat DPH souladu platnými právnlml a správnost měříoíno a Odheratel je povlnen umožnlt Provozuvatell

předpisy' pnstup :l tomuto meríoírnu zařízení Pílstup k vodomem nebo menolmu

Nedonodnou-ll Smluvní zeil'zetlí Odběratel
(3) strany jlnek, isou Dovlnny sl poskytoval odběratele

le
povinen umožnit Provozovatel

vzájemna plnení podmínek stanovených touto Smlouvou ode dne JEJÍ v nezbytném rozsahu lak, aby byly dodrženy požadavky bezpečností

účinností oonrany
zdraví

pr práci
stanovené obecné

závazným pravnímr predptsy.

(5) Smluvní strany se dohodlyr že duvodných případech Je Odběrelel

Iva Prohlasení smluvních stran
Duvtnen umoznlt Provozuvatelt na základe jeho výzvy nezbytném rozsahu

Dřlstvo k vodovodní a kanannčm
přípujce

nebo k vnnřmmu voduvouu

(Í) Provozovate! pmmašuje, JE provozovatelem vodovodu a kanahzad a vnuřm' kanalizaci Zejména za účelem kontrowy užívání vnitřním) vodovodu

pro veremau potřebu osobou opravněnau k provozuvanl vodovodu

a vmtřm' kanahzace Dlněm' Düdm \'nek stanovených (Gulo Srmnuvnu nebo
kanahzací ve

smyslu Přismšných
„svannvoní

Dlalnýoh Dvávm'ch předpisů
obecné zavaznýmw pravm'rm předpisy

(S) vanmvam JE onrávněn Dřemšil nPhn omezil dodávku vady nPhn

Provozovatel dále pmhlašulel že je oprávněn nazákladě smlouvy opmvozování uzavřené s uzavřut lulo vlastníkem smlouvu vodovodů
odvádění vododpadních

veřelnou
a) po provádění plánovanýcr opraV»

udržovaclcn a revlzních
pracích.a kanallzací a kanallzacl pro h polřeou dle § ve vztahu k a ods! 2 Odbăralel zákona nsahc vodovodech udnnvědnnll

al za anallzaclcn s dodávkv vodv ze Je ve z vodovodu vztanu K a odvádění era Iad
e

l :h eso vod ou ke u Ill pavednou acl' Další b) nevyhovmwi zařlzenl odběratele iechnínkým Božadavkvm |ak„ že Jakost

nebo tlak vody vodovodu může chrom zdravi bezpecnosl osobza GOGaVKy í lnfolmace o oy z vadí: víaslnlkuvl mu a odvade vodovodu a u oopadnícn vod Kanalllacl UalSI kanalízací pro veřejnou potřebu,
způsobil škodu

majetku
lakosh

C) neumožnl-ll Odběralel Provozovatell po ,em opakovaně: písemné výzvětermínech prawdelných odečtü vodoměn'í na webovl'rcn stránkách Pravozovatí
Y o o o azeíea ls vzapitné zákaaznlcvody JSDH nícklícn

Y cemrecuvedeny :enlrech
přístup

k
přípolcel vodoměru nebo zařízení' vnitřního vodovodu nebo

Provozovatele
kanalízaoe

d) bylorll zjištěno neoprávněné přlpmenl vodovodní přímky nebo kanalízačni

(2) Smluvní strany prohlašujl, že veskere Údaje uvedené v této Smínuvělsou píavdívé a správné. odběratel da'le ptotílašuye, že splňuje všechny podmínky
vodovodem kanalízacich pro přlDOJenÍ na vodovod

Dřílmíky,

e) neodstranHl Odbéralel
závady

vodovodní
připaíce

nebo kanaíízaóni

stanovené zákonem a Kanaíízacl
přípcuce nebo na vnítřnim vodovodu nebo vn'nřnl kanaíízaci Zjl'štěné

Provozovalelem,

v. Způsob zjišťování množství dodané vody a odvádănyon odpadnícn í) on prokázání neoprávněného odoění vody nebo neoprávněného

vod vypouštění odpadních vod. nebo

9) případě prodlení Odběratele píacením podle sjednaného způsobu

(1) Smluvní sírany se oohooíy, ze množství dndané vody, množství úhrady
vodného neoo stočného Či

jejích
za'lon

po
dobu delsí než 30 dnů

(7) Vlasln íkem vodaměru le víasíník vodovodu s vyjímkou p'n'padn kdy
vypoušlény'cn odpadních vad a odváděných srážkových vad bude Zjišťováno Fmvnzavateíem způsobem stanoveným v Článku í této Smíouvyt Množslvi

přede
dnem

nabytí
uoínnostt Zákona vodovodech kanaíízaoích

dodané vody. vypoustenyoh
odpadních

vod
odvadených srážkovýcn

vod

prokazatelně sla vlastníkem vodoméru Provozovatel Další podmínky

zírsíene způsoben stanovenym olanku této Smlouvy je podkladem měření
zposopu zjlšťuváni

dodávané
vody odvádénýdh odpadních

vod

vyúčtování ndvádšní odpadn lon vod

isou upraveny zákonem vodovodech kanalízacícn prováděcímípro Vyúčtování dodávky vody (fakturaci vodného a stočného)
Předpisy k tomuto zákonu

(2) Nen ieíí mnDŽSIVl vypouštěných odpadních vod

mereno. předpokládá se
(5) Pokud je zřízen na vodovodní přípoíce požární odtok lzo ho využívat

ze vodovodu, vypousn do kanalizace takové
výhradne pro príme

hašení
pozaní

neoo
pří požárních

revtzích to
vy'íučné

množstvíooooratel, který nřsnrí .mno kt
ví teréodebírá vodu z are podle ode

po e o ečlu na vodomeru nebo
Dudle výpočtu osohou a tomu Pokud a tomuto a souvíslostí

e

opravnenou. doíde vyuzrtí

vsooladu píatnýmí právnímí preopísy z vodovodu odebral, pnpootenírn s tirn pomšeni plomby, ie Odhéraíeí povínen tuto Skulečnosí neprodleně

odvedených srážkavýoh vod množstvt
odvedene

vody zrskane z
nny'on oznámit písemně Provozovatelí Byíoelí Duškozeni plomby na požárním

zdrOJI'J z Díoch osvooozehýcr ze zákona od povtnností Dlatít
za odvádění

potoku způsobeno nedostatečnou ochranou odoeratelem neho přímým
vod Odběralel hradí Pouze množství odváděných odpadních vod

zásahem hradí tímto Odbérateí

zírstene

sražkovych
dle věty První bez

srážkových
vod Takto žíišténé množství

odberatele, ííímu nákíady s spoíene'

vod íe podkladem pro vyúčtování stočneho

VI. Způsob stanovení vodného a stočného, takturace
vypoustenych (íaktuíad stotvrací stočnéod padn íor ano)o

(3) .lastlíže Odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez (í) Cena vodného stočného je stanovovana
podle cenových Dředpísů

vyleŠtení do kanálízaoe toto množství je Drokazateíně
větší' než 3D mo

přísíusne cenové oodool, kterým íe zpíávídla oodooí 12 MĚSÍCŮí forma

mnozstVí
srážkovýcn vod odvadených vodného stočného le stenovována rozhodnutím víasLníka vodovodu

za rok. do kan zíístí IlZaCt se ouo'
měřením

odpadních nebo odhíne od Dmým výpočtem podle technických kanáíízace. Cena forma vodného stočného jsou uveřejněny

údajů předíozany'cn Odoéráteíem a Provozovatelem obecních ínlorínaéníonověřených pokud prostřednictvím úřadů. regionálních medíl, pracovišť

predem Provozovatel s Odoératelem nedohodli
jinak Nebudeeíi množství Provozovatele (zákaznická centra).

vlastních webových stránek

sooiřebovane dodane vody nevypoustene do kanalízace meíeno vodomerem Provozovatele nebo llným místě oovykíým způsobem

Odoeratele
umísteným

samostatne odoočce je odběratel povínen (2)
Změna cen

formy
vodněho stočného není

považována
změnu této

vody nevypousteně Smlouvy. Pokud dojde ke zméné ceny neoo formy vodného stočného

Prokázat Provozovateli do kanalizace iínvmo anarízace množstírí hodnvm spotreoované dodane :dosahem tak aov tem íF možnéjiným ným zpuso apy oyío provést v pn'íoehu zlíčtovacího oodooí, rozdělí Provozovatel spotřebu vody v odměn

odborný výpočet doby platností původní nové výse ceny neoo torrny vodného p stočného

(4) odoératel Je povtnen umoznít Provozovateíí přístup k vodomeru, zejmena (3) Vodne a slečna má jednosíožkovoo nebo dvousíožkovou lol-mu.

za ucelem Provedení
odečtu z vodornéru kontroly, údrüJy nebo výměny Jednosložková forma vodného stočněho

je
součínem

ceny
množství

před poskozenírn, ztratou nebo DdCíZEľlÍmí odehrané neho vypoustene odpadní vody srážkovýcn vod stanovenýmvodoměru, chránít vodomér

voetné zarízení pro dálkový odebetr
dalsiho příslušenství vodoméru v souladu touto Smlouvou Dvouslothovä forma vodného a stočného

uřední
podle obsahuje síožku, která je součinem

ceny podle cenovýcr předpíso
montážní piomoy a obecne závamvnhecn n olomoy ravnícíí ověření vodomehí ed zásahem íínezása en a množství odehrané nebovaznýc právníc prokazující předpisů (pře Disk] :elm pře ííne osooy, vypoustene odpadní vody srážkových vod.

působením mechanícke
síly, ohnémí mrazem apod ) a bez zdytečneno a pevnou složku stanovenou Souíadu s platnými právními předpísy stanoví

odkladu prokazateíne oznámít Provozovatelí
jejích poškození

čí
závady -li tak platné právní předpísý J'e Provozovatel v případě dvousložkové formy

v měření
Bylaelí nefunkčnost vodoméru neoo poškození vodoměřu vodného a stočného Duvínen poskytnout na základe žádostí odběratele

poskození
čí ztráta zařízení

pro dálkový
odečet čí dalšího příslušenství Přímeřeríou slevu z

pevne složky, pokud
oude vodovodní neho kanalízační

neho montážní
plomoý píomoy prokazující úřední oveřenl

system
netunkcní

po
doou delší než 24 hodín. Jarít stanovena

vodomeru vodoníém
vo směru Podle obecně

závazných právních Předplsü způsobena dvousložkova torma vodného a StOČnehůí Odběrateí neodebere

nedostatečnou ochranou odběratelem nebo přímým zásahem Odoératele, v přísíusnem zučtovacím oodooi dodávahou vodu neoo nevypustí žádné

hradí
\'1ij náklady tímto spojené Odberalel. Jakýkoliv zásah Provozovateli složku vodného

odpadní vody, je povinen zaplatit pevnou

do vodoměru, zařízení pro dálkový odečei čí dalšího
příslušenství

vodoméru stočného.

neoo montážní uřední ověření vodomem oez Provozovatelplcmoy a Píomby prokazující (4) je oprávnen zapoaíst případný přepiatek Odoératele

souhlasu Provozovatele je nepřlpustný
Provozovaie má

právo zajistít uhrazení veškerých spiatných pohledávek hných odběrnýcn místech

jednotlive část vodorněru neho jeho příslušenství Proti neopravnéné téhož odoeratele O takto Drovedených zápočtech bude Provozovatel

manipulací. Odoeratel le Dovinen dodržet podmínky umístení vodomeru odoeratele íntormovat.



(5) Smluvní strany se dohodly. že pro pnpad že odoéraiel tuto Smlouvu provozovatelem poštovních smžeb nebo v přlDadĚ že adresát svým

řádně neukcnčí souvislostí se změnou vlaslmctví nemovmosü nebo doručení zmařil nenznámenímpňpwene Íednaním opomenuum (naplľ změny

(Odběrného místa) zamká tato Smlouva dnemv kdy nový waslník płwpojené daručovacr adresy druhé smluvní strane)

nemovllnsű Fmvozovalell vlaslnického !ł ní a uzavře Zámavi článků části v této Smlouvě seprokáže nabytí práva (Z) uvádějí Dcuze pro přehlednosx

novou smlouvu dadávne vody odvádění odpadních vod K lémuž a v žádnem úhlem: neamezují nebo neslnuži k výkladu DOÍmů a usmnnvenl

Odbémému m lslu télc Smlnuvy

(5) Smluvní slrany :i: donnuly, že Dii iakémknllv ukončenl této Smluuvy. ie (3) Pokud ie článku této Smlauvv uvedena že Dřeumélem této Smlouvy

odběralel na své umožnil vaozovaleli dodavka nebo odvaaenl vodpovinen náklady nrovesl konačný je pouze vody pouze odpadnlcn kanalizact Ísou

odešel Vndomäm konlrolu měľlclho zařizenl množství ustanovení ndvádění vod kanalizaciOdhémlele, je-u odpadních prvním případě.

vypousleny'cn odpadních vod odváděných srálkových vod měřena Pokud respektive ustanovellí dodávce vody .'l amhém Případě neúéínné.

bezproslíedné po skončení této SmlDUVY nenabude üčlnnosłl obdobná (4) Ve všech ostatních olazkáołu, výslovně neupravenýon íuulc Smlouvou, se

smlouva u dodávce vody a udvaoení odpadních vod vzlahuí lCí k lémuž posídpuíe podle právních předpísú písínýon na území České republlky,

oobemému misluv je odběraíeí povínen ,k své náklady umožnil zelména Podle zákona o vudüvadech kanaíízaoicn obñanskéno zákoníku

vaozuvaleli také případnau demcnláž vodoměru další Činnosti nezoylne Pripadné spory
ze Smlouvy se smluvní strany zavazuji řešil Především

k ukončení a odvádění vod. k ukončení sm ímou cestou Nebude-li smíméllo k řešení zedodávky vody odpadních Dojde-li řešení dosaženo jsou sporů

léto Smlouvy, le Provozovatel současné oprávněn pmvést odpoíení Smlouvy příslušné oeské soudy

vodovodní nebo kanallzačnl píípojky 15) Talo Smlouva je vynolovena ve dvou vyholovenl'ch. z níonž každá

(7)
v případě. že Provozoválel za dobu llva'nl telo Smlouvy Dozbude Dl'ávo Smluvníslrsna obdrží ledna

uzavírat á odběrateli smluvní
many. íeílcnz nl'edmělem je dodávka

VDO! löl
Změnu Smlouvy lze

pmvesl pouze písemnou
lormou Adresu sídla

alnebo odvádění odpadn ion vod. přecházell' práva Dovinnosli z telo (bydliště) adresu pro doručování. jména osob jednajloíon za Smluvní smy,

Smlouvy na vlastníka vodovodu kanalizace a Odhěralel llmld přechodem lelelonní tl'sla e-malluve adresy, vlaslnlkz vodovodní/kanallzatrll Dřlpnikw

Práv a Převzelím povlnnosll uzavřením letu Smlouvy vy'slovne
souhlasí'

PoČlY trvale prípoyenycn osob pro dodávku pílno vody/odvádění odpadních

vod lze měnll iednoslranny'm písemným oznámením; Smluvní slmny

xl. Ostatní z závěrečná ujednání se zavazují neprodlene oznamoval zmbny uvedených ŮHEJŮ dmrle Smluvnl

sllané.

(1) Smluvní strana zasílá písemností druhe Smluvní straně ad resu pro (7) Pokud jakýkoliv závaxek vyplývaííoí z této Smlouvy avšak nelvofící lell'

doruoovánl uvedenou v záhlaví telo Smlouvy neoo poslední adresu podstalnou náležitosl ie nebo stane neotatným nebo nevymohálelnyrn

písemně oznámenou dmllou Smluvní stranou Zřídí-tl si odběratel jako celek nebo jeho táslv le plne oddélítelným od ostatních ustanovení telo

eleklmntcký zákaznicky' účel provozovaný IF-l weoovy'oh stránkách Smlouvy a taková nenlalllosl nebo nevymahalelnosl nebude míl žádný
vliv

Provozovalele, souhlasí doručovánl'm písemnoslí jeho prostřednlctvím na platnost vymanatelnost jakycnkoíív ostatních závadu] z lélo Smlouvy.

Uvedl-ll Odoěralel Výše lD své datové sonranky, souhlasí s doručovánim Smluvní strany se Zavazuii v rámci lélo Smlouvy nahradlt lolmou dodatku

písemností prostíednlolvlm datových !Dráv do datových schlátlekv k telo Smlouvě tento
neplalny

nebo novymahalelný oddělený Závazek

Písemnosti doručovane dle lelo Smlouvy prostřednictvím provozovatele takovým novym platným vymahalalným závazkem, jehoz předměl
bude

Wštovních služeb Jako donomčene zásllky. do vlastních rukou nebo s v nejvyšší možné míře odpovídal predmetu původního nddělenehn závazku.

dodelkou (dale len .doporučená zásilka“) jsou považovány za doručené Pokud však
Jakýkoliv závazek vyplývající

leto
Smlouvy

lvoiící
jeji

okamžlkem
jejích provzetí Dopomoená zásllka si; považuje za doručenou v podstatnou náležllosl je nebo kdykollv se stane neplatným nebo

že odresáí odmítne neoo sí adresat ulozní celek nebo Smluvní nahradlprípade. jeji plíjetl jl nevyzvedne nevymanalelnym jako jeho Část. Sltany neplatný

Ittüté současně
nepmkáže. že si zásnku nemohl 2 oojekovníoh důvodů nebo nevymanatelný závazek v ramol nove smlouvy lakovým novým platným

Taková Zásilka se zá doruóenou den ulozní bude v mozne mířevyzvednout. anžule poslednl vymanatelnym závazkem, jenoz předmět nelWšSí

Ostatní Odeslané s závazku Obsaženému V této Smlouvě.lnuty. (nedopcluăené) zásilky využitím provozovatele odpovidal předmětu původního

Doslovnícn služeb považují za doruoene okamžikem. kdy se zesllka

dostane do
sféľv dispozioe adresáta. má to. ie došla zásilka doslo lłetí

pracovnl den Do odeslani na rnl Ceske republiky éí potna'oty' praoovní den

po odeslani do zahraniči. Po innost odesílatele doručit písemnost adresami

le solnena mké okam lkem vraoení záSllkY Jako nedoručllelné

ZZ .12. 2017

Pražské vudwody

102 00 Praha IO.
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mr Peterková
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Informace pozemku

Pavcelní číslo: ZŠQZMSŽ

Obec: Praha 554782 ý

ł
Katastrál nl' území: Blaník 7Z7§73

Číslo LV: 4531

Výměra [m2]: 745

* Typ parceWy: ParceWa katastru nemovitostí
Q

g

GK
Mapový lisL DKM

o.

\
Určení výměry: Ze scuřadní: S-JTSK áä ,/„\

Druh zastavěná p nádvoří o X29;pozemku: plocha N

Součástí stavba
je

Eudova číslem popisným: Braník 400203 l: Č.
p. 1112; objekt občanské vybavenost?

Stavba smjí na pozemku: p.
č. 2692245

Stavební objekt: Č'
g

111227

Ulice: Ng' mčlckáă

Adresní místa: Němčizká 1218/7'

Vlastníci, jiní oprávnění

vlastnické práva Podíl

Česká republíka.

Práva hospodaření majetkem státu Podíl

Hygíenická síanice híavníha měsía Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12. Staré Město, 11000 Praha 1

nemovitostiZpůsob ochrany

Nejsou evídovány žádné způsuby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evídová na žádná omezení.

Jiné zápisy

Změna výměr obnovou aparátu

í Řízení, v rámci kterých byl nemovitosti
Zapsan cenový údaj

Nemavitost je územním obvodu, kde státní správu katastru nemavrtostí ČR vykonává Katastrá ní úřad
M

hlavní město Prahu Katastrální

gramvištg~ Praha/7

Zobrazené
údaje mají informativní charakter Platnost k 1412 2017 Emma.

H 20m 2017 p Pad xšxěm 12211 s; Verze 55V: build umurad zgměměí LW' a kalaSí a n ga mgg/s Koh mm m aplikacz

Podání určená manuálním úřadům
pmwrsu'm zasílejte přímo m

:-mall
agréua.



VODA

PLNA MOC !POVERENII

Společnost Pražské Vodovody a kanalizace, arsr. se sídlem Pařížská 11, Praha 1.

[Č: 25656635, zastoupená lng. Milanem Kuchařem, členem představenstva a lngł Petrem

Mrkosem, členem představenstva zmocňuje tímto

paní Marcelu Peterkovo u, zaměstnankynl společností Pražské Vodovody a kanalizace, 8.5.

číslo průkazu zaměstnance:

Adresa pro zasílání písemností:

Pražské vodovody E kanalizace, as., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 Hostivař'

k zastupování společnosti:

v jednání 5 fyzickými právnickými osobami ve smyslu ustanovení § 8, odst. 6 zákona

či 274/2001 Sb., O vodovodech g kanalizacích, V platném zněnl a

při jednání S odběrateli, uzavírání smluv O dodávce pitné vody a odvádění odpadních

vod.

Jmenovaná je oprávněna ke všem právním úkonům podle hmotněprávnlch

procesněprávních předpisů,

Talo plná moc nabývá účinnosti dnem jejího podpisu a platí do odvolání,

V Praze dne 23.3.2011

Ing.

člen představenstva
ílžăilälă'äălălýeaľlžlíílm, as.

11000 Praha l. Pallžská 'I'I

Generální ředitel

/ 100

V Praze dne:

Tuto plnou moc pñjímám.

Pražské Vodovody kanalizace,

KE Kablu
97l 102 oo Prahaio Hostivař

Call centrum 540 m'nz E-mail: inío@pvk.a w:b:www.pvk

Sídlo společnosti: Pařížská "O :ex-2 Praha

sPolaenun i: zapsáni

DlC:

obclmdnim
yelamim oddíl a, vložka 5297, Maslskeha Soudu Praze,

lC:2§656635 C22§555635


