SMLOUVA O PODMÍNKÁCH PŘÍPRAVY A REALIZACE
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
V obci Prysk,
kat. území: …………………………………………… č.p. / č.e………………………………………...
Uzavřená mezi majitelem připojované nemovitosti – investorem vodovodní přípojky (dále jen
„žadatel“).
Panem, paní ………………………………………...................................................................................,
nebo organizací ……………………………………..................................................................................
a obcí Prysk, provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu (dále jen „provozovatel“).
1. Vztahy mezi zúčastněnými stranami se řídí zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu v posledním platném znění.
2. Realizace vodovodní přípojky bude umožněna po předložení žádosti o zřízení vodovodní
přípojky (jeden výtisk této smlouvy).
3. Vodovodní přípojka bude realizována dle podmínek stanovených vodohospodářem obce.
V případě, že nebude žadatel tyto podmínky respektovat, nebude napojení na veřejný vodovod
umožněno.
4. Žadatel je povinen dohodnout termín realizace s vodohospodářem obce. Napojení na

vodovodní řad, tj. osazení navrtávacího pasu, navrtání potrubí a případně osazení
ventilu, zemní soupravy a poklopu, může provést pouze provozovatel veřejného
vodovodu – obec Prysk, nebo organizace provozovatelem k této práci písemně
pověřená. V případě, že se tak nestane, bude neoprávněné napojení posuzováno dle §
32 zákona č. 274/2001 sb. jako přestupek podléhající sankčnímu postihu. „Navrtávka“
včetně zemní soupravy zůstává majetkem obce Prysk a není součástí ceny vodovodní
přípojky.
5. Vodoměr na budované přípojce osadí – dodá provozovatel veřejného vodovodu. Vodoměr,
jeho montáž a související materiál hradí žadatel o vodovodní přípojku. Vodoměr podléhá
pravidelnému ověřování, které zajišťuje provozovatel. Vodoměr, který není osazen - dodán
provozovatelem, nemůže být fakturačním měřidlem pro účtování vodného.
6. Investor přípojky se zavazuje uhradit do 14 dnů po obdržení fakturu s vyúčtováním
provedených prací a dodaného materiálu.
7. Majitel připojované nemovitosti – žadatel je povinen uzavřít s provozovatelem Smlouvu o
dodávce vody podle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a to před realizací vodovodní
přípojky nebo před osazením vodoměru.
8. Tato smlouva o podmínkách přípravy a realizace vodovodní přípojky pozbývá platnosti,
pokud nemovitost nejde z technických nebo jiných důvodů na vodovod pro veřejnou potřebu
připojit.

V ………………….. dne ……………..
Za obec Prysk Jan Sviták – starosta obce:

Žadatel – investor

…………………………………………

…………………………………

