Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 27. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.10.2021
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů a kanalizací
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dohoda vodovod
B - situace vodovody
C - návrh dohoda kanalizace
D - situace kanalizace

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrhy smluv s názvem „Dohoda o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro veřejnou potřebu“ a „Dohoda o
úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou
potřebu“ na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu dle §
8 odst. 3, jejichž smluvními stranami jsou Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí
196/1, 602 00 Brno, IČO 44992785 a město Kuřim . Předmětem je zajištění kvalitní a plynulé dodávky
pitné vody a odvádění odpadních vod vč. jejich čištění v čistírně odpadních vod v Modřicích.
Provozovatelem předmětných inženýrských sítí v majetku obou vlastníků je společnost Brněnské
vodárny a kanalizace, a. s.
Původní Dohoda byla schválena v Radě města Kuřimi dne 04.05.2011 č.usn. 198/2011 a následně
Radou města Brna dne 28.06.2011 č. R6/031. K aktualizaci dohody dochází z důvodu, že původní
uzavřená dohoda neobsahuje všechny náležitosti výše uvedeného zákona v platném znění. Původní
dohoda z roku 2011 bude ukončena schválením a podpisem nově zpracovaných dohod (příloha A, C).
Provozně související vodovody jsou umístěny v ul. U Potoka v Kuřimi a v obci Česká (blíže
vyspecifikováno v příloze A – návrh dohody, čl. 2, odst. 2.2). Provozně související kanalizace jsou
umístěny v ul. Křížkovského, v ul. U Rybníka a v křižovatce ul. Zámecká a Křížkovského v Kuřimi
(blíže vyspecifikováno v příloze C – návrh dohody, čl. 2, odst. 2.2).

Vytvořeno 27.12.2021 14:17:50
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Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů pro veřejnou potřebu“, jejímž předmětem jsou provozně související vodovody, a to v ul.
U Potoka v Kuřimi a v obci Česká a uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu“, jejímž předmětem jsou
provozně související kanalizace v Kuřimi, a to v ul. Křížkovského, v ul. U Rybníka, v křižovatce ul.
Zámecká a Křížkovského, dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, mezi městem Kuřimí a Statutárním městem Brnem, se sídlem
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO 44992785.
Termín plnění: 31.01.2022
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vytvořeno 27.12.2021 14:17:50
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č. smlouvy 5621113338
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů pro veřejnou potřebu
uzavřená v souladu s ust. § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 1
Smluvní strany
1.1 Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
zastoupené primátorkou xxxxx
podpisem smlouvy pověřen xxxxx, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
dále jen „Město“
1.2 Město Kuřim
se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 002 81 964
zastoupená starostou Mgr. Ing. Drago Sukalovským
dále jen „Napojený vlastník“
Čl. 2
Předmět dohody
2.1 Předmětem této dohody je úprava práv a povinností Města a Napojeného vlastníka
v souvislosti s dodávkou pitné vody a se zajištěním kvalitního a plynulého provozování
infrastruktury vodovodu pro veřejnou potřebu. Kvalitním a plynulým provozováním se
rozumí vše, co je uvedeno v definici § 2 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).
2.2
A. Město je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu DN 1000,
který je určen číslem majetkové evidence 6203-611484-44992785-1/1 (dále jen
vodovod Města), na který se na pozemku p. č. 456/1 a p. č. 456/3 v k. ú. Kuřim
napojuje v ulici U potoka u uzávěru 29a-570 a 29a-569 vodovod pro veřejnou potřebu
DN 400 ve vlastnictví Napojeného vlastníka, který je určen číslem majetkové
evidence 6209-677655-00281964-1/1 (dále jen vodovod Napojeného vlastníka).
B. Napojený vlastník je vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu – vodovodního řadu
DN 350, který je určen číslem majetkové evidence 6209-677655-00281964-1/1 (dále
jen vodovod Napojeného vlastníka), na který se na pozemku p. č. 484/3 v k. ú. Česká
napojuje v místě uzávěru 29a-293 vodovod pro veřejnou potřebu DN 350 ve
vlastnictví Města, který je určen číslem majetkové evidence 6203-611646-449927851/1 (dále jen vodovod Města).

Pro stavbu vodovodu Napojeného vlastníka bylo vydáno vodohospodářské rozhodnutí
Odborem výstavby MěstNV v Kuřimi č. j. výst/350/1975/Ls ze dne 11. 2. 1975.
2.3 Provozovatelem vodovodu Města a Napojeného vlastníka je společnost Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s.
2.4 Vzhledem k tomu, že vodovod Města a vodovod Napojeného vlastníka spolu provozně
souvisí, uzavírají smluvní strany tuto dohodu.
Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Podmínky dodávky pitné vody
3.1.1 Jakost
Dodávaná pitná voda odpovídá v obou místech napojení vodovodů limitům dle vyhlášky č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a
rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Obsah NO3- do 48 mg/l, obsah Ca
do 170 mg/l, obsah Mg do 6,5 mg/l.
3.1.2 Množství
A. Město se zavazuje dodávat Napojenému vlastníkovi v místě A pitnou vodu
v průměrném množství Qp = 2100 m3/d = 24,3 l/s a v maximálním denním množství
Qm = 3150 m3/d = 36,5 l/s. Napojený vlastník se zavazuje provádět odběr vody
minimálně v množství, které zajistí dodávku vody v místě B. Množství dodávané pitné
vody není měřeno přímo v místě napojení vodovodů A, je odvozeno z hodnot
měřených ve vodojemu Kuřim I na přítoku z II. březovského vodovodu.
B. Napojený vlastník se zavazuje dodávat Městu v místě B pitnou vodu v průměrném
množství Qp = 310 m3/d = 3,6 l/s a v maximálním denním množství Qm = 465 m3/d =
5,4 l/s. Toto množství, které není měřeno přímo v místě napojení vodovodů B, slouží
k zásobování pitnou vodou většiny území obce Česká a celé obce Lelekovice.
Množství dodávané vody je odvozeno z hodnot měřených fakturačními vodoměry ve
vodovodech obcí Česká a Lelekovice a z hodnot měřených v ATS Lelekovice na
vstupu do vodovodu obce Lelekovice, s připočtením příslušných ztrát vody.
Vodovod Města i vodovod Napojeného vlastníka provozuje stejný provozovatel. V případě,
že Napojený vlastník změní provozovatele, je povinen na své náklady vybudovat v místech
napojení vodovodů A i B měřicí objekty v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť.
Místo napojení vodovodů A:
v ulici U potoka v Kuřimi na pozemku p. č. 456/1 u uzávěru 29a-570 a p. č. 456/3 u uzávěru
29a-569 v k. ú. Kuřim.
Místo napojení vodovodů B:
v České na pozemku p. č. 484/3 v k. ú. Česká v místě uzávěru 29a-293.
3.1.3 Tlakové poměry
Přetlak vody ve vodovodu Města v místě napojení A je za běžného provozního stavu v úrovni
terénu 0,54–0,69 MPa.
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Přetlak vody ve vodovodu Města v místě napojení B je za běžného provozního stavu v úrovni
terénu 0,25–0,35 MPa.
3.2 Zajištění funkčnosti
Město a Napojený vlastník zajišťují funkčnost svých vodovodů prostřednictvím
provozovatelů, kteří jsou povinni zajistit provozování vodovodu v souladu se zákonem o
vodovodech a kanalizacích a ostatními právními předpisy, technickými normami, provozními
a manipulačními řády a vydanými rozhodnutími.
Provozovatelé vodovodů jsou povinni zajistit dodržování technologických postupů při odběru,
úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací s vodovodem. Pravidla přerušení a omezení
dodávek pitné vody mezi provozně souvisejícími vodovody určí smlouva mezi jejich
provozovateli.
Kontakty pro zajištění funkčnosti vodovodů ke dni uzavření této smlouvy:
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., centrální vodohospodářský dispečink, xxxxx
3.3 Postup při odstranění závad
Odstranění závad na vodovodu zajišťují na základě smluv o provozování vodovodu jejich
provozovatelé v souladu s právními předpisy, technickými normami a provozními a
manipulačními řády. Provozovatel vyrozumí bezodkladně provozovatele provozně
souvisejícího vodovodu o závadách, které mohou mít vliv na plnění povinností dle této
dohody.
Kontakty pro oznamování informací a požadavků při odstraňování závad ke dni uzavření této
smlouvy:
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., centrální vodohospodářský dispečink, xxxxx
3.4 Kontrola podmínek dodávky pitné vody
Kontrolu podmínek dodávky pitné vody zajišťují provozovatelé vodovodů na základě smluv
o provozování vodovodu na základě mechanismů dohodnutých v těchto smlouvách.
Kontakty pro zajištění kontroly podmínek dodávky pitné vody ke dni uzavření této smlouvy:
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., centrální vodohospodářský dispečink, xxxxx
3.5 Vzájemná informovanost o významných situacích
Smluvní strany se zavazují společně jednat o všech záležitostech, které se týkají vodovodů
v jejich vlastnictví, pokud kterákoliv z nich usoudí, že se týkají společné věci, a pokud to
bude vyplývat z povahy věci, budou se vzájemně bezodkladně informovat.
Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie vodovodu s dopadem na provoz provozně
souvisejícího vodovodu oznámí bezodkladně smluvní strany vzájemně na těchto kontaktech
ke dni uzavření této smlouvy:
Město:
 vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, xxxxx
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., centrální dispečink xxxxx
 Napojený vlastník: Město Kuřim, tel. xxxxx
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3.6 Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby bylo zajištěno bez ohrožení kvalitní a plynulé
provozování vodovodů.
3.7 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat ust. § 8 zákona o vodovodech a
kanalizacích o povinnosti umožnit napojení vodovodu jiného vlastníka, pokud to umožňují
kapacitní a technické možnosti. Možnost napojení k zabezpečení dodávek pitné vody nesmí
být podmiňována vyžadováním finančních či jiných plnění.
3.8 Smluvní strany jsou povinny se písemně informovat o případné změně vlastníka či
provozovatele vodovodu, případně o změně kontaktu uvedeného v odst. 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 této
smlouvy.
3.9. Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytnout součinnost v případě požáru či jiné
živelní události. Je-li vodovod Města či Napojeného vlastníka jediným zdrojem pro
zásobování požární vodou, je smluvní strana povinna poskytnout druhé smluvní straně
zajištění odběru vody k hašení požáru, je-li to technicky možné.
Čl. 4
Specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb
4.1 Cena za pitnou vodu předanou a převzatou, podmínky fakturace a placení jsou stanoveny
smlouvou mezi provozovateli.
Čl. 5
Smluvní sankce
5.1 V případě porušení povinnosti vyplývající z této dohody nebo ze zákona některou ze
smluvních stran, je smluvní strana, která porušila svou povinnost, povinna nahradit druhé
smluvní straně újmu jí vzniklou v důsledku porušení povinnosti.
Čl. 6
Řešení sporů
6.1 Případné spory vzniklé na základě této dohody se smluvní strany zavazují řešit přednostně
dohodou s ohledem na zákonné podmínky provozování kanalizací pro veřejnou potřebu.
V případě, že se smluvní strany nedohodnou na vyřešení sporu dohodou, bude spor řešen
soudní cestou.
Čl. 7
Doba platnosti, změny a ukončení dohody
7.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
7.2 Tato dohoda je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která
podepíše dohodu jako druhá.
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7.3 Tuto dohodu lze měnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemných dodatků.
7.4 Tuto dohodu lze ukončit dohodou v písemné formě zejména v případě:
- Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o změně využití stavby vodovodu pro veřejnou
potřebu.
- Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o zrušení stavby vodovodu pro veřejnou potřebu.
- V případě změny vlastníka vodovodu pro veřejnou potřebu.
7.5 Tato dohoda nahrazuje dohodu uzavřenou mezi Městem a Napojeným vlastníkem ze dne
30. 6. 2011.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
8.1 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že dohodu
uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
8.2 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jeden stejnopis.
Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Základní podmínky této dohody byly schváleny na schůzi Rady města Brna č. R6/124 konané
dne 18. 12. 2013.
Za Město dne

Za Napojeného vlastníka dne

………………………………………

……………………………………….
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřim

xxxxx

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
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č. smlouvy 5621113337
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací pro veřejnou potřebu
uzavřená v souladu s ust. § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů
Čl. 1
Smluvní strany
1.1 Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
zastoupené primátorkou xxxxx
podpisem smlouvy xxxxx, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
dále jen „Město“
1.2 Město Kuřim
se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 002 81 964
zastoupené starostou Mgr. Ing. Drago Sukalovským
dále jen „Napojený vlastník“
Čl. 2
Předmět dohody
2.1 Předmětem této dohody je úprava práv a povinností Města a Napojeného vlastníka
v souvislosti s odváděním odpadních vod a jejich čištěním v čistírně odpadních vod
v Modřicích a se zajištěním kvalitního a plynulého provozování infrastruktury kanalizace
pro veřejnou potřebu. Kvalitním a plynulým provozováním se rozumí vše, co je uvedeno
v definici § 2 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).
2.2 Město je vlastníkem jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, která je určena číslem
majetkové evidence 6203-611646-44992785-3/1 (dále jen jednotná kanalizace Města), na
kterou je napojena jednotná a dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví
Napojeného vlastníka, která je určena číslem majetkové evidence 6209-677655-00281964-3/1
(dále jen kanalizace Napojeného vlastníka).
 Na jednotnou kanalizaci Města DN 1000 se v ulici U rybníka v šachtě 96125 na pozemku
p. č. 752/1 v k. ú. Kuřim napojuje jednotná kanalizace Napojeného vlastníka DN 1000 a
dešťová kanalizace Napojeného vlastníka DN 1000 (situace a).
 Na jednotnou kanalizaci Města DN 1000 se v ulici Křížkovského v šachtě 96020 na
pozemku p. č. 735/1 v k. ú. Kuřim napojuje jednotná kanalizace Napojeného vlastníka DN
400 (situace a).
 Na jednotnou kanalizaci Města DN 1000 se na křižovatce ulic Zámecká a Knínická
v šachtě 92183 na pozemku p. č. 735/10 v k. ú. Kuřim napojuje jednotná kanalizace
Napojeného vlastníka DN 400 (situace b).

Jednotná a dešťová kanalizace Napojeného vlastníka provozně souvisí s jednotnou kanalizací
Města. Vzhledem k tomu, že kanalizace Města a Napojeného vlastníka spolu provozně
souvisí, uzavírají smluvní strany tuto dohodu.
2.3 Technický popis jednotné a dešťové kanalizace Napojeného vlastníka:
situace a, napojení v šachtě 96125
 beton DN 1000,
 napojení na pozemku p. č. 752/1 v k. ú. Kuřim
situace a, napojení v šachtě 96020
 kamenina DN 400,
 napojení na pozemku p. č. 735/1 v k. ú. Kuřim
situace b, napojení v šachtě 92183
 beton DN 400,
 napojení na pozemku p. č. 735/10 v k. ú. Kuřim
Na stavbu jednotné a dešťové kanalizace Napojeného vlastníka bylo vydáno ověření
zjednodušené dokumentace staveb odborem stavebním a vodoprávním Městského úřadu
Kuřim č. j. 2069/výst/371/2003-Mu ze dne 23. 2. 2004.
2.4 Provozovatelem kanalizace Města a Napojeného vlastníka je společnost Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s.

Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Podmínky odvádění odpadních vod
3.1.1 Čištění odpadních vod
Odpadní vody z města jsou čištěny v čistírně odpadních vod v Modřicích a zde budou čištěny
i od Napojeného vlastníka.
3.1.2 Limity znečištění
Limity povoleného znečištění jsou uvedeny v kanalizačním řádu pro statutární město Brno
(2010) v platném znění.
3.1.3 Množství a způsob měření odpadních vod
Odpadní vody nejsou měřeny přímo. Množství vypouštěných odpadních vod vychází
z množství odebrané pitné vody, měřené na hlavních vodoměrech Napojeného vlastníka a
dalších subjektů, připojených na splaškovou kanalizaci Napojeného vlastníka.
3.2 Zajištění funkčnosti
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Město a Napojený vlastník zajišťují funkčnosti svých kanalizací prostřednictvím
provozovatelů kanalizací, kteří jsou povinni zajistit plynulé a bezpečné provozování
kanalizací v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a ostatními právními předpisy,
technickými normami, kanalizačními řády a vydanými rozhodnutími.
Provozovatelé kanalizací zajistí dodržování technologických postupů při odvádění odpadních
vod.
Kontakt pro zajištění funkčnosti kanalizace:
 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., centrální vodohospodářský dispečink, xxxxx
3.3 Postup při odstranění závad
Odstranění závad na kanalizacích zajišťují na základě smluv o provozování kanalizací
provozovatelé v souladu s právními předpisy, technickými normami a kanalizačními řády.
Provozovatel vyrozumí bezodkladně provozovatele provozně související kanalizace
o závadách, které mohou mít vliv na plnění povinností dle této dohody.
Kontakt pro oznamování informací a požadavků při odstraňování závad:
 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., centrální vodohospodářský dispečink, xxxxx
 3.4 Kontrola podmínek odvádění odpadních vod
Kontrolu podmínek odvádění odpadních vod zajišťují provozovatelé kanalizací na základě
smluv o provozování kanalizace uzavřených s vlastníky kanalizace na základě mechanismů
dohodnutých v těchto smlouvách.
Kontakt pro zajištění kontroly podmínek odvádění odpadních vod:
 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., centrální vodohospodářský dispečink, xxxxx
3.5 Vzájemná informovanost o významných situacích
Smluvní strany se zavazují společně jednat o všech záležitostech, které se týkají kanalizací
uvedených v čl. 2 odst. 2.1 této dohody, pokud kterýkoliv z nich usoudí, že se týkají společné
věci, a pokud to bude vyplývat z povahy věci, budou se vzájemně informovat.
Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace s dopadem na provoz provozně
související kanalizace oznámí smluvní strany vzájemně na těchto kontaktech:
Město:
 vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, tel. xxxxx;
 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., centrální vodohospodářský dispečink, xxxxx
 Napojený vlastník: Město Kuřim, tel.

,

@.................

3.6 Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby bylo zajištěno bez ohrožení kvalitní a plynulé
provozování kanalizací.
3.7 Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby byla řádně a včas naplněna ustanovení zákona
o vodovodech a kanalizacích.
3.8 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat ustanovení § 8 zákona o vodovodech a
kanalizacích o povinnosti umožnit napojení kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují
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kapacitní a technické možnosti. Možnost napojení k zabezpečení odvádění odpadních vod
nesmí být podmiňována vyžadováním finančních nebo jiných plnění.
3.9 Smluvní strany jsou povinny se písemně informovat o případné změně vlastníka či
provozovatele kanalizace, případně o změně kontaktu uvedeného v odst. 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5
této smlouvy.
Čl. 4
Specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb
4.1 Cena za předanou a převzatou odpadní vodu, podmínky fakturace a placení jsou
stanoveny ve smlouvách s provozovatelem kanalizací.
Čl. 5
Smluvní sankce
5.1 V případě porušení povinnosti vyplývající z této dohody nebo ze zákona některou
ze smluvních stran, je smluvní strana, která porušila svou povinnost, povinna nahradit druhé
smluvní straně újmu jí vzniklou v důsledku porušení povinnosti.
Čl. 6
Řešení sporů
6.1 Případné spory vzniklé na základě této dohody se smluvní strany zavazují řešit přednostně
dohodou s ohledem na zákonné podmínky provozování kanalizací pro veřejnou potřebu.
V případě, že se smluvní strany nedohodnou na vyřešení sporu dohodou, bude spor řešen
soudní cestou.
Čl. 7
Doba platnosti, změny a ukončení dohody
7.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
7.2 Tato dohoda je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která
podepíše dohodu jako druhá.
7.3 Tuto dohodu lze měnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemných dodatků.
7.4 Tuto dohodu lze ukončit dohodou v písemné formě zejména v případě:
- Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o změně využití stavby kanalizace pro veřejnou
potřebu.
- Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o zrušení stavby kanalizace pro veřejnou potřebu.
- V případě změny vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu.
7.5 Tato dohoda nahrazuje dohodu uzavřenou mezi Městem a Napojeným vlastníkem ze dne
30. 6. 2011.
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Čl. 8
Závěrečná ustanovení
8.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jeden stejnopis.
8.2 Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a jejímu obsahu rozumějí, prohlašují, že
dohodu uzavírají dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své
podpisy.
Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů:
Základní podmínky této smlouvy byly schváleny na schůzi Rady města Brna č. R6/124
konané dne 18. 12. 2013, pod bodem č. 36.

V Brně dne …………………….

V Brně dne…………………….

Za Město:

Za Napojeného vlastníka:

…………………………………..

……………………………………….
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřim

xxxxx

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
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