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DODATEK č. …….  
 

ke smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací ze dne ……………. 
 

číslo odběratele: …………………….. 
 

I. 
Smluvní strany 

Dodavatel:  
Mikroregion údolí Lidického potoka, se sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, zastoupený předsedkyní  
Ing. Janou Nedvědovou, popř. starostou obce Velké Přítočno, Janem Burgerem nebo starostou obce Dolany 
Luďkem Bartošem, na základě plných mocí ze dne 9.11.2015        
IČ: 709 24 678              DIČ: CZ 709 24 678  ID datové schránky: b35jzz3 
Bankovní spojení: Komerční banka Kladno, a.s. číslo účtu: 115-1275080227/0100  
(dále jen dodavatel) 
 
Odběratel:  
Jméno a příjmení / obchodní název firmy………………………………………………………………  
 
IČ:………………………………. DIČ: ………………………………… 
 
Adresa:…………………………………………………………………………………………….…… 
 
Telefon: ………………………… e-mail: …………………………….…  
(dále jen odběratel)                     
 
Adresa napojeného objektu: ……….………………………………………………………..     
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

Smluvní strany se dohodly na doplnění tohoto ustanovení v části III. Stanovení množství odváděné vody 
předmětné smlouvy: 
 

Snížení stočného o spotřebovanou vodu mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu 
 

Na základě ustanovení §19 odst. 7 zákona č. 274/2001Sb., v platném znění: 
1) Odběratel prokázal, že spotřebuje více než 30 m3 vody dodané veřejným vodovodem a toto množství 

nevypustí do kanalizace. 
  

2) Nevypouštěné množství bude stanoveno podružným vodoměrem, kterým se měří spotřeba vody 
nevypuštěné do kanalizace za těchto podmínek: 
- odběratel zřídil, popřípadě si nechal zřídit (na svůj náklad) na odsouhlaseném místě sestavu na měření 

spotřebované vody, byla provedena revize osazení tohoto vodoměru na základě jeho žádosti schválené 
dodavatelem (provozovatelem kanalizace) 
 

- odběratel je povinen pečovat o tento vodoměr, popřípadě vodoměry a chránit je před poškozením 
neoprávněnou manipulací a umožnit kontrolu dodavatelem určenými osobami 

 

- odběratel se zavazuje hradit dle platného ceníku náklady spojené s osazením, údržbou, popřípadě 
zrušením tohoto odběrného místa 

 

- měřidlo musí být v souladu s podmínkami, které určují metrologické předpisy pro stanovená měřidla  
a neprodleně ohlásit provozovateli kanalizace každou závadu na vodoměru, popřípadě vodoměrech  
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- provozovatel kanalizace zajistí na žádost odběratele revizi a přezkoušení těchto měřidel tak, aby 
měřidla odpovídala metrologickým předpisům pro stanovená měřidla. Náklady hradí odběratel 
 

- pokud je měřidlo shledáno nesprávným podle platných metrologických předpisů, nebude možné do 
doby odstranění závady používat toto měřidlo pro stanovení odpočtu vody nevypuštěné do kanalizace.  
 

3) Snížení stočného neprovede dodavatel kanalizace podle tohoto měřidla pokud: 
- měřidlo bude poškozeno a porušena plomba 
- měřidlo nebude funkční 
- množství vody nevypouštěné do kanalizace bude nižší než 30 m3  
- odběratel nevpustí zástupce dodavatele na kontrolu tohoto měřidla  

 
III. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem podpisu o 
osazení zálivkového vodoměru s plombou. Sjednává se na dobu neurčitou s možností ukončení smluvního 
vztahu s 1 měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet dnem jejího doručení druhé straně.  
Odběratel i dodavatel se zavazují, že jakékoli skutečnosti mající vliv na změnu kterékoli části této smlouvy 
budou oznámeny písemně nejpozději do 30 dnů po termínu jejich vzniku. 
Dodatek smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.  
Dodatek ke smlouvě se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy. 
 
 
V ………………………….dne  ……………..  
 
 
 
 
         …....................................                                                              …................................ 
                     odběratel                                                                                    dodavatel 
 
 
 
 
přílohy: žádost na osazení vodoměru potvrzená montážním technikem se zajištěním proti neoprávněné 
manipulaci (plombou) 


