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DOHODA
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a
kanalizací uzavřené podle § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „DOHODA“)
I.
Účastníci dohody
1. účastník :

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

se sídlem:

Svaz registrován pod č.j. R-5/93-ŽP.4513/93 ze dne 27.7.1993 na Okresním
úřadu Jihlava, od 1.1. 2003 vedený v registru zájmových sdružení právnických
osob a dobrovolných svazků obcí Krajského úřadu kraje Vysočina
Žižkova 93, 586 01 Jihlava

zastoupený:

RSDr. Jiřím VLACHEM, předsedou předsednictva

technicky oprávněn jednat:

Ing. Miloslav ŠMÍD, tajemník svazku

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

48460915
CZ48460915
ČS Jihlava a.s., č.ú. 1466016359/0800

(dále jen „Svazek“)

2. účastník :

Statutární město Jihlava

se sídlem:

Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava

zastoupené:

Ing. Jaroslavem VYMAZALEM, primátorem

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

00286010
CZ00286010
.....................................

(dále jen „SMJ“)
(Svazek a SMJ dále společně jen jako „účastníci“, nebo každý zvlášť jako „účastník“)
Provozovatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST , a.s.

se sídlem

zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vl. 1181
Soběšická 820/156, 638 01 Brno

zastoupená:

Ing Karel FUCHSEM, ředitelem divize Jihlava na základě plné moci

technicky oprávněn jednat:

Ing. Tomáš KARÁSEK, výrobně technický náměstek divize Jihlava
Ing. Josef SKOUMAL, obchodně ekonomický náměstek divize Jihlava

IČ:
DIČ:

49455842
CZ49455842

bankovní spojení:

Komerční banka,a.s.,pobočka Jihlava, č.ú. 1600-681/0100

KONTAKTY


korespondenční adresa : Žižkova 93, 586 29 JIHLAVA



kontaktní místo :

Žižkova 93, 586 29 JIHLAVA

1 ze 9

verze z 15.10.2013



telefon :

+420 567 569 111



telefon :

+420 567 308 421



e-mail :

sekretariat@vasji.cz



datová schránka :

siygxrm

(dále jen „Provozovatel“)
(Svazek, SMJ a Provozovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“, nebo každý zvlášť jako „Smluvní
strana“)

II.
Předmět DOHODY
Předmětem DOHODY je úprava vzájemných práv a povinností obou účastníků DOHODY v souvislosti se
zajištěním plynulého a bezpečného provozu celé infrastruktury vodovodů a kanalizací jedné tarifní oblasti.
III.
Vlastnictví vodovodů a kanalizací

III.1.

Svazek prohlašuje, že na území Statutárního města Jihlavy je vlastníkem vodovodů a kanalizací dle
níže uvedených IČME:

IČME
6105-648698-48460915-4/1

Název vodohospodářské infrastruktury
ČOV Jihlava

6105-643092-48460915-1/1

přiváděcí řad VN Hubenov - ÚV Hosov – VDJ Pístov
t.j. jedna z komor VDJ Pístov ( 1.000 m3 )

6105-643092-48460915-1/2

přiváděcí řad ÚV Nová Říše - ÚV Hosov

6105-643092-48460915-1/3

vodovod Hosov

6105-648680-48460915-1/1

vodovod Henčov

6105-648698-48460915-1/1

vodovod Hruškové Dvory

6105-659673-48460915-1/1

vodovod Jihlava

6105-659827-48460915-1/1

vodovod Helenín

6105-659843-48460915-1/1

vodovod Sasov

6105-659916-48460915-1/1

vodovod Pávov

6105-721000-48460915-1/1

vodovod Pístov

6105-721018-48460915-1/1

vodovod Vysoká

6105-725498-48460915-1/2

přiváděcí řad VDJ Bedřichov - VDJ Polná

6105-739286-48460915-1/1

přiváděcí řad ÚV Hosov - odb. k SPT Rančířov

6105-643092-48460915-2/1

ÚV Hosov

6105-659673-48460915-3/1

místní kanalizace Jihlava

6105-725765-48460915-3/1

samostatná kanalizace Popice

6105-779491-48460915-1/4

přiváděcí řad Henčov - VDJ Velký Beranov "starý"

III. 2. SMJ prohlašuje, že je vlastníkem vodovodů a kanalizací dle níže uvedených IČME:
IČME
6105-659673-00286010-1/1

Název vodohospodářské infrastruktury
vodovodní řady Jihlava
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6105-643092-00286010-1/1

vodovodní řady Jihlava - Hosov

6105-648680-00286010-1/1

vodovodní řady Jihlava - Henčov

6105-648698-00286010-1/1

vodovodní řady Jihlava – Hruškové Dvory

6105-757900-00286010-1/1

vodovodní řady Antonínův Důl, Červený Kříž

6105-659827-00286010-1/1

vodovodní řady Jihlava - Helenín

6105-638421-00286010-1/1

vodovodní řady Heroltice

6105-659916-00286010-1/1

vodovodní řady Jihlava - Pávov

6105-721000-00286010-1/1

vodovodní řady Jihlava - Pístov

6105-721000-00286010-2/1

ÚV Pístov

6105-643092-00286010-1/2

přiváděcí řad VN Hubenov - ÚV Hosov - VDJ Pístov
t.j. jedna z komor VDJ Pístov (2X 440 m3)

6105-659843-00286010-1/1

vodovodní řady Jihlava - Sasov

6105-659673-00286010-3/1

kanalizační stoky Jihlava

6105-725765-00286010-3/1

kanalizační řady Jihlava - Popice

IV.
Vzájemná práva a povinnosti obou účastníků
IV.1

Účastníci této DOHODY shodně prohlašují, že vodovody a kanalizace dle čl. III. byly zřízeny pro
veřejnou potřebu ve smyslu §1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZoVaK“). jsou provozně
vzájemně propojeny a tvoří spolu provozně samostatný soubor staveb a zařízení, a na předávacích
místech nejsou osazena měřící zařízení.

IV.2

Účastníci této DOHODY shodně prohlašují, že berou na vědomí a souhlasí s tím, aby konkrétní práva a
povinnosti dle této DOHODY byly vykonávány společným provozovatelem obou účastníků.

IV.3

Účastníci této DOHODY shodně prohlašují, že společně zajistí plynulé a bezpečné provozování
vodovodů a kanalizací ve svém vlastnictví s tím, že vodohospodářskou infrastrukturu definovanou v čl.
III. bude pro oba účastníky této DOHODY provozovat Provozovatel na základě Smlouvy o provozu
vodovodů a kanalizací, nájmu vodovodů a kanalizací, o správě a rozvoji majetku vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu uzavřené dne 17. 12. 1996, ve znění pozdějších změn (dále jen „Provozní
smlouva“) uzavřené mezi Svazkem a Provozovatelem, přičemž Provozovatel tento majetek již
provozuje na základě Provozní smlouvy a vydaných příslušných povolení k provozování tohoto majetku
dle ZoVaK.

IV.4

Účastníci této DOHODY shodně prohlašují, že zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
bude provádět každý samostatně ve vztahu ke svému majetku.

IV.5

Účastníci této DOHODY se shodně zavazují, že si nebudou vzájemně klást žádné překážky a nebudou
stanovovat nepřiměřené podmínky při rozšiřování / obnově vodovodů a kanalizací, pokud tímto
rozšířením/obnovou bude dotčen vodovod a kanalizace ve vlastnictví účastníků DOHODY a naopak
budou účinně spolupracovat.
V.
Práva a povinnosti Provozovatele ve vztahu k majetku SMJ

V.1.

Provozovatel bude ve vztahu k majetku SMJ specifikovaného v článku III.2 této DOHODY v souladu
s Provozní smlouvou zajišťovat dodávky vody a odvádění a čištění odpadních vod v rozsahu a za
podmínek ZoVaK.
Provozovatel bude dále ve vztahu k výše uvedenému majetku v souladu s Provozní smlouvou zajišťovat
dodržování technologických postupů při dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění,
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čištění a vypuštění odpadních vod, dodržování provozních řádů, kanalizačního řádu, vedení
provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů
a kanalizací, přípravu podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související
činnosti; není jím správa vodovodů a kanalizací a jejich rozvoj.
V.2

Provozovatel je povinen za podmínek uvedených v Provozní smlouvě a této DOHODĚ udržovat
majetek SMJ specifikovaný v článku III. 2 této DOHODY v řádném technickém stavu, aby
nedocházelo k ohrožování bezpečnosti a zdraví osob, majetku, životního prostředí a jiných chráněných
zájmů.
V případě, že tato povinnost vyžaduje technické zhodnocení majetku SMJ, je povinen Provozovatel bez
zbytečného odkladu informovat SMJ. Pokud a dokud SMJ nerealizuje požadované technické
zhodnocení a nebo neposkytne Provozovateli finanční prostředky k technickému zhodnocení, není
Provozovatel povinen technické zhodnocení provést a neodpovídá za plnění této DOHODY a Provozní
smlouvy.

V.3.

Provozovatel po podpisu této DOHODY je povinen a oprávněn na majetku SMJ definovaném v čl. III.2
v rámci plynulého provozování vodovodů a kanalizací dle Provozní smlouvy provádět v souladu
s Provozní smlouvou zejména následující činnosti :
a)

provoz, údržbu a ochranu vodovodních sítí tvořících součást „Vodovodů ve smyslu ZoVaK včetně
veškerých souvisejících objektů a zařízení:
- kontrolu terénu nad potrubím;
- kontrolu tlaku ve vodovodním potrubí;
- kontrolu a údržbu armatur, armaturních šachet, jejich částí včetně nátěrů kovových
konstrukcí, promazávání uzávěrů apod.;
- odvzdušňování, odkalování a dezinfekci vodovodních potrubí;
- revizi těsnosti vodovodního potrubí, vyhledávání skrytých poruch, vytyčování potrubí;
- údržbu vodojemů, včetně jejich armaturních komor, oplocení pozemků a příjezdních cest,
zejména pak čištění, dezinfekci a kontrolu těsnosti akumulačních nádrží;
- provoz, údržbu stavebních objektů, včetně nátěrů kovových zařízení, výmalba objektu, údržby
oplocení, příjezdních cest, údržby technologických zařízení a vyhrazených technických
zařízení a vyhrazených technických zařízení včetně havarijních oprav budov (např. střech,
elektroinstalace, dlažeb, omítek) atp.;
- dezinfekci vody při její výrobě a dopravě;
- kontrolu jakosti vody při její dopravě ke spotřebiteli, tj. odběr, rozbory a vyhodnocování vzorků
vody v četnosti a rozsahu dle platných předpisů; včetně přípravy „Programu kontroly kvality
pitných vod“, „Programu kontroly kvality odpadních vod“;
- sledování a vyhodnocování ztrát vody;
- náhradní zásobování vodou při poruchách a haváriích dle směrnic Provozovatele uvedených
v přílohách této DOHODY;
- výměnu fakturačních a provozních vodoměrů a průtokoměrů ve stanovené cejchovní lhůtě
- zajišťování cejchování a oprav vodoměrů a průtokoměrů,

b)

provoz, údržbu a ochranu kanalizačních sítí tvořících součást kanalizací ve smyslu ZoVaK včetně
veškerých souvisejících objektů a zařízení:
:- kontrolu terénu nad kanalizačním potrubím;
- čištění kanalizačního potrubí včetně odstraňování ucpávek;
- kontrolu a čištění šachet, odlehčovacích komor, shybek, výpustí a jiných objektů na
kanalizační síti;
- hubení hlodavců v kanalizacích;
- údržbu stok, šachet a objektů na kanalizační síti;
- inspekce televizní kamerou;
- kontrolu jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizací od producentů, včetně zjišťování
původců vypouštění závadných látek;

c)

správu odpadového hospodářství:
- zajišťování likvidace odpadů, vznikajících při provozu vodovodů a kanalizací;
- vedení evidence odpadů v souladu s platnými právními předpisy;

d)

další činnosti související s provozem majetku SMJ definovaného v čl. III.2 této DOHODY:
- vydávání stanovisek k investiční výstavbě a jiným záměrům,
- uzavírání smluv o dodávce vody a vypouštění odpadních vod, evidence odběratelů pitné vody
a producentů odpadních vod, získávání podkladů pro fakturaci dle směrných čísel, odečty
vodoměrů, fakturace vodného a stočného;
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-

doplňování a aktualizace kanalizačních řádů a provozních řádů vodovodů a kanalizací a dle
potřeby předkládání aktualizovaných kanalizačních a provozních řádů dostatečně včas ke
schválení;
stanovení a úhrady škod způsobených třetím osobám provozem vodovodů a kanalizací;
stanovení a vymáhání majetkových sankcí za překračování smluvně stanovených hodnot
množství a kvality odpadních vod vypouštěných do kanalizace;
provádění vodohospodářských revizí subjektů provozujících průmyslovou výrobu a jiných
důležitých producentů odpadních vod napojených na kanalizaci;
plnění oznamovací povinnosti ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů;
vydávání stanovisek k výstavbě vodovodních a kanalizačních přípojek a kontrolu jejich
provádění;
udělování písemného souhlasu s činnostmi dle § 23 odst. 5) ZoVaK;
udělování písemných souhlasů a poskytování informací žadatelům o možném střetu záměrů
žadatele s ochranným pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky, jakož i dalších
údajů dle § 23 odst. 5)ZoVaK;
plnění povinností dle § 36 odst. 6) ZoVaK– oznámení zjištěného zhoršení jakosti dodávané
pitné vody orgánu ochrany veřejného zdraví, popř. informování odběratelů;
sjednávání odběrů energií.

V.4

Provozovatel má na základě Provozní smlouvy a této DOHODY výhradní právo manipulace se
zařízeními vodovodů a kanalizací dle čl. III.2 této DOHODY a odpovídá za tuto činnost.
Zásahy jiných osob bez souhlasu Provozovatele jsou po tuto dobu nepřípustné. Zásahem se rozumí
jakýkoli provozní zákrok či jakákoli fyzická manipulace s vodovody a kanalizacemi.

V.5.

Provozovatel je v souladu s Provozní smlouvou a touto DOHODOU povinen a oprávněn ve vztahu
k majetku SMJ uvedeném v čl. III.2 této DOHODY provádět opravy dle §3 Zákona č. 2742001 Sb.
v jeho platném znění a odstraňování poruch a havárií vodovodů a kanalizací v rozsahu stanoveném
Provozní smlouvou včetně opravy a údržby přípojek ve veřejném prostranství (viz §3 odst.7 ZoVaK)..
Dále bude Provozovatel ve vztahu k tomuto majetku provádět opravy ve finančním rozsahu dle
kalkulace vodného a stočného.
Za tímto účelem bude organizovat a provádět „havarijní službu“ a podle Přílohy č. 1 a dále „náhradní
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod „ podle Přílohy č. 2 této „DOHODY“.

V.6.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly a potvrzují, že „Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění
odpadních vod“ (dále v textu „odběratelské smlouvy“) s odběrateli ve vztahu k majetku Svazku a SMJ
bude uzavírat v souladu s Provozní smlouvou Provozovatel.
Vzor této odběratelské smlouvy včetně závazných „Všeobecných dodacích podmínek pro dodávku
pitné vody a odvádění odpadních vod“ jsou uvedeny v Příloze č. 3 této DOHODY.

V.7.

Provozovatel při „uplatňování odpovědnosti za vady ve vztahu k majetku SMJ uvedeném v čl. III.2 této
DOHODY bude postupovat dle „reklamačního řádu“ - viz Příloha č. 4 této DOHODY.
.
Provozovatel na základě odběratelských smluv, Provozní smlouvy a této DOHODY ve vztahu k majetku
SMJ uvedeném v čl. III.2 této DOHODY je oprávněn provádět odečty vodoměrů dle „plánu odečtů“
(viz Příloha č. 5 této DOHODY), stanovení odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby
vody, vybírat, účtovat a vymáhat vodné a stočné, včetně smluvních pokut.

V.8.

V.9.

Provozovatel v souladu s Provozní smlouvou a touto DOHODOU ve vztahu k majetku SMJ uvedeném
v čl. III.2 této DOHODY povede databázi odběrných míst pro fakturaci vodného a stočného vč.
aktualizace seznamu takovýchto odběrných míst.

V.10.

Provozovatel v souladu s Provozní smlouvou a touto DOHODOU povede evidenci havárií a poruch
na majetku definovaném v čl. III.2 v elektronické podobě. a umožní SMJ na jeho žádost nahlédnout do
této evidence.
V případě plnění zákonné povinnosti Provozovatele o oznámení havárie vodoprávnímu úřadu ve vztahu
k majetku SMJ uvedeném v čl. III.2 této DOHODY bude vždy toto zasláno v kopii na SMJ.

V. 11. Provozovatel v souladu s Provozní smlouvou a touto DOHODOU povede ve vztahu k majetku SMJ
uvedeném v čl. III.2 této DOHODY evidenci na polohového umístění a ochrany liniových sítí a
příslušenství vodovodů a kanalizací včetně zajišťování jejich aktualizací, a to na základě předaných
podkladů od SMJ.
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V.12.

SMJ zmocňuje Provozovatele, aby ve lhůtě do 30 dnů poskytoval žadateli dle podmínek stavebního
zákona údaje o jejich poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro
projektovou činnost a provedení stavby.

V.14.

Provozovatel povede provozní evidenci vodovodů a kanalizací, týkající se majetku definovaného v
čl. III.2.

V.15.

Provozovatel v souladu s Provozní smlouvou a touto DOHODOU bude fyzicky provádět a zajišťovat
dispečerskou činnost spojenou s provozováním majetku definovaného v čl. III.2 v souvislosti
s poruchami, haváriemi, přerušeními dodávky vody či odvádění odpadních vod, změny kvality
dodávané vody apod.

V.16.

Provozovatel v souladu s Provozní smlouvou a touto DOHODOU zajistí ve vztahu k majetku SMJ
uvedeném v čl. III.2 této DOHODY vedení evidence vydaných rozhodnutí správních úřadů
souvisejících s vodními díly t.j. vodovody a kanalizacemi pro veřejnou potřebu (např. územní
rozhodnutí nebo souhlasy. stavební povolení kolaudační rozhodnutí či souhlasy, vodoprávní rozhodnutí
– povolení k nakládání s vodami, schválení kanalizačních řádů apod., rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší, rozhodnutí vydaná v oblasti odpadového hospodářství atd.)

V.17.

Provozovatel v souladu s Provozní smlouvou a touto DOHODOU ve vztahu k majetku SMJ uvedeném
v čl. III.2 této DOHODY zajistí plnění zákonných povinností při nakládání s chemickými látkami a
přípravky.

V.18.

Provozovatel v souladu s Provozní smlouvou a touto DOHODOU ve vztahu k majetku SMJ uvedeném
v čl. III.2 této DOHODY zajistí zpracování a poskytování územně analytických podkladů.

VI.
Cena a platební podmínky
VI.1

Předávání pitné vody i vody odpadní se realizuje na mnoha předávacích místech (viz Příloha č 6 ) a to i
obousměrně, tzn. v některých předávacích místech předává vodu Svazek do sítí SMJ a na jiných
předávacích místech je tomu naopak.
Předávací místa nejsou osazena měřícím zařízením a nelze proto způsobem stanoveným právními
předpisy měřit množství vody předané.
.

VI.2.

Na základě těchto skutečností a v souladu se stávajícím principem solidární ceny pro konečné
odběratele bylo dohodnuto, že po dobu trvání této DOHODY v celé tarifní oblasti Provozovatele dle
Provozní smlouvy a této DOHODY bude uplatněna pouze jedna cena pro vodné a jedna cena pro
stočné, jenž bude stanovena dohodou Svazku a Provozovatele postupem v souladu s Provozní
smlouvou.
.

VI.3.

Vodné a stočné má jednosložkovou formu.
Cena pro každé kalkulační období je kalkulována každoročně pro veškerý majetek provozovaný na
základě Provozní smlouvy včetně majetku specifikovaného v čl. III.2 této DOHODY dohodou
Provozovatele a Svazku v souladu s Provozní smlouvou, podle cenových předpisů a v souladu s
principy věcné regulace na základě kalkulačního vzorce MZe - Celkové vyúčtování všech položek
výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné) ve smyslu § 36, odst. 5 Z o VaK 5
a Vyhlášky 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Cena pro každé kalkulační období obsahuje vždy pouze ekonomicky oprávněné náklady, nájemné dle
cenové kalkulace a přiměřený zisk Provozovatele.

VI.4.

Bylo dohodnuto, že odečty vodoměrů a fakturaci konečným odběratelům bude Provozovatel provádět
pro jednotlivé skupiny odběratelů podle plánu odečtů (viz Příloha č.5 ).

VI.5.

Účastníci této DOHODY shodně prohlašují a souhlasí s tím, že právo na vodné a stočné má
Provozovatel. Účastníkům této DOHODY bude Provozovatel hradit nájemné na účet Svazku a účet
SMJ, uvedené v záhlaví této DOHODY, v následujícím poměru:
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Podíl nájemného vypočítaný dle počtu odběrných míst
Počet odb. míst

Podíl z celku

CELKEM

13 438

100,00%

Svazek

12 119

90,18%

1 319

9,82%

SMJ

Nájemné bude Provozovatel hradit účastníkům měsíčně ve výši 1/12 jejich příslušného podílu, a to zpětně 10.
den v měsíci následujícím po měsíci, za nějž je nájemné placeno.
VII.
Doba trvání DOHODY
VII.1.

Tato DOHODA se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2015 nebo dnem ukončení
provozování majetku Provozovatelem dle článku VIII.1 této DOHODY po nabytí účinnosti smlouvy o
majetkovém a finančním vypořádání mezi Svazkem a SMJ, podle toho, který okamžik nastane dříve.
V případě prodloužení doby trvání Provozní smlouvy v souladu s Provozní smlouvou se prodlužuje
rovněž doba trvání této DOHODY, nezanikne-li dříve dle článku VIII.1 této DOHODY.
VIII.
Společná a závěrečná ujednání

VIII.1. [DOHODA SKONČÍ UPLYNUTÍM 4. KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE PO NABYTÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY O
FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ A NOVÉ DOHODY VLASTNÍKŮ OHLEDNĚ NOVĚ VYMEZENÉHO
MAJETKU, PŘIČEMŽ TÉTO DOBĚ DOJDE K PŘEDÁNÍ PODKLADŮ, ODEČTŮM VODOMĚRŮ,
ZMĚNÁM FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ, PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE K PŘECHODU ZAMĚSTNANCŮ, A
DALŠÍM NEZBYTNÝM KROKŮ V SOUIVLOSTI S PŘEDÁNÍM PROVOZOVÁNÍ SMJ ČI JINÉMU
PROVOZOVATELI]
VIII.2.. Tato DOHODA se řídí právním řádem České republiky, v případě, že kterékoliv ustanovení této
DOHODY se stane z důvodu změny právního předpisu neplatným, nebude mít tento stav vliv na
platnost a účinnost DOHODY. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor z této DOHODY smírnou
cestou, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu, realizace či ukončení práv vzniklých z této
DOHODY, řešen věcně příslušným českým soudem.
VIII.3. Smluvní strany této DOHODY shodně prohlašují, berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich vztahy
touto DOHODOU písemně neupravené se řídí, Provozní smlouvou, Zákonem. č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) , dále ZoVaK a souvisejícími
prováděcími předpisy a Zákonem č. 254/2001 Sb. v jeho planém znění. Smluvní strany prohlašují, že
text Provozní smlouvy je jim znám. Práva a povinnosti vlastníka z Provozní smlouvy vykonává Svazek
ve vztahu k veškerému majetku, jenž je provozován na základě Provozní smlouvy, nestanoví-li tato
DOHODA jinak.
VIII.4.. Tato DOHODA nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této DOHODY všemi Smluvními stranami.
VIII.5. Změny a doplňky této DOHODY lze učinit pouze písemnou formou.
VIII.6. Tato DOHODA je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálů. Každá Smluvní strana obdrží jeden
výtisk.
VIII.7. Tato DOHODA vyjadřuje pravou a svobodnou vůli Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se
seznámili s jejím zněním, text je jim srozumitelný a na důkaz tohoto, nikoliv pod nátlakem tuto
DOHODU podepisují.
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PŘÍLOHY:
•

PŘEDÁVACÍ MÍSTA – ORIENTAČNĚ
- Příloha č.
6 PŘEHLEDNÁ ORIENTAČNÍ SITUACE „Vodovodů a Kanalizací“ s vyznačením
majetku účastníků této DOHODY

•

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO, PLÁN ODEČTŮ
- Příloha č.
7 „CENA VODNÉHO A STOČNÉHO“ na kalendářní rok 2014
- Příloha č.
5 „PLÁN ODEČTŮ“

•

SMLOUVY S ODBĚRATELI, VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY, REKLAMAČNÍ A STÍŽNOSTNÍ ŘÁD
- Příloha č. 8 vzor „SMLOUVY o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních
vod veřejnou kanalizací“
- Příloha č. 3 „VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY dodávky vody a odvádění odpadních vod“
- Příloha č. 4 „REKLAMAČNÍ ŘÁD“
„
„“

•

NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD, PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ
SLUŽBA
- Příloha č.
2 „Směrnice pro náhradní zásobování vodou a náhradní odvádění odpadních vod při
přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod na
vodohospodářských zařízeních provozovaných VAS, a.s. divizí Jihlava, nebo pro
činnosti s tím související“
- Příloha č.
1 „Směrnice - poruchová a havarijní služba na vodohospodářských zařízeních
provozovaných VAS, a.s. divizí Jihlava“

•

PROVOZNÍ ŘÁDY VODOVODU
- Příloha č.
9 „Provozní řád vodovodu města Jihlavy“ (11/1990),
vč. „Doplňku č.1 k provoznímu řádu veřejného vodovodu Jihlava – Helenín / výstavba
46 RD“ (12/2010)
- Příloha č.
10 „Provozní řád skupinového vodovodu Jihlava – objekty, doplnění“ (04/2009)
- Příloha č.
11 „Provozní řád vodovodu pro trvalý provoz , napojení příměstské části Henčov na
skupinový vodovod města Jihlavy“ ( 05/2008 )
- Příloha č.
12 „Provozní řád vodovodu Jihlava-Heroltice“ (06/2011)
- Příloha č.
13 „Provozní řád vodovodu Pávov - náhradní zásobení pitnou vodou (ISPA)“ (01/2007)

•

PROVOZNÍ ŘÁDY KANALIZACE
- Příloha č.
14 Provozní řád kanalizace Jihlava“ ( 11/2010 ),
vč.„Doplňku č.1 k provoznímu řádu veřejné dešťové kanalizace Jihlava-Helenín
/výstavba 46 RD“ (12/2010) a „Doplňku č.1 k provoznímu řádu veřejné splaškové
kanalizace Jihlava-Helenín /výstavba 46 RD“ (12/2010)

•

KANALIZAČNÍ ŘÁD
- Příloha č.
15 „Kanalizační řád město JIHLAVA“ (06 / 2009)
města Jihlavy“ (11 / 2011)
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v

Jihlavě

dne :

RSDr. Jiří VLACH
předseda předsednictva
za
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
( podpis a razítko )

Ing. Jaroslav VYMAZAL
primátor města
za
Statutární město Jihlava
( podpis a razítko )

[BUDE DOPLĚNO]
za
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
( podpis a razítko )
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