
Úředni deska.Křetín

UoDíiCrlilá
AKc|oVÁ sPoLEČNosT, o. s'

ZAKON
O VODOVODECH A KANALIZACiCH

PRo VEŘEJNoU PoTŘEBU
č,.214l20o| Sb., v p|atném znění' $ 36

Aktualizace informací ředávan{ch obecnímu úřadu obce
iímž obvodu zal rs e VOD NS AKCIOV

SPOLE NOST a.s.
Drovoz vodovodu nebo kanalizace

I. Předmět informace
l ' Prívním podk|adem pro uvedenou problematiku je zákon š' 2741200| sb.' v platném

znění (dále jen zát' o VaK)' jeho ustrnov€ní v $ 36 odst' 3' 4 a 8. Prováděcí předpis
(rryhl. č' 4281200l Sb., v platném zněni) uvedené ustanovení zák. o VaK dá|e nerozvádí'

2. Zá*-. o vaK v odst. 3 ukláďá vlastníkovi (případně provozovateli) vodovodu nebo
kanalizc€ určitou iďomační povinnost směrem k obecním ťřadům obcí' ve kteých
zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace. voDÁRENsKÁ 

-AKcIovÁ

sPoLEČNosT, a.s. (dále jen vAs) na zikladě provoznich smluv (rrzavřených podle
zík. o vaK s 8 odst. 2) vykonává mj. i futo povinnost v zastoupení vlastnfta.

II. Zák]adní informac€ o vAs jako provozovateli
l ' VAS je provozní vodárcnská společnost _ dále jen provozovatel ve smyslu zriLk' o VaK.
2' veškeré vztahy, ěimosti, ujedniní aj. se vztahují k vodovodůn a kanalizacím přo

veřejnou potřebu (dál€ jen vodovod' kanslizace) a jsou rykonávrány v režimu tohoto
zikona.

3 ' VAS jako právnická osoba je opnívněna provozovat álDost ,,Provozování vodovodů a
kaualizaci pro veřejnou potřebu. _ viz Živnostenský |ist, kteFi vydal Živnostenský úřad
města Bma pod ěj.: 25022102 dne 4.2.2002.

4. VAS není vlastnikem žádného vodovodu nebo kanalizace' kteÉ provozuje' Pro vodovody
nebo kanalizace, které provozuje, má řádně uzavřeny smlouw s jejich v|astníky' ktelé
ji opravňují vodovod nebo kanalizaci provozovat.

5. VAS má plo všechny vodovody nebo kanalizace, které provozuje (r€sp. jejich části)'
lyďíno povolenÍ k provozování příslušnými kajslcými Úřady (podle uzemní působnosti).

6. Vlastníky vodovodů nebo kanalizací, které VAS provozuje, jsou nejčastěji svrzky měst a
obcí, případně samostatná města' městyse nebo obce.

III. Zákonná povinnost d|e álc o VaK $ 3ó odst. 3 _ předmět informace
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem

zmocněn, je povinen předat obecnímu uřadu obce, vjejímž obvodu zajišťuje provoz
vodovodu nebo kanalizace, iďormaci s platnými údaji pro možné odběratele k uzavřeni
písemné smlouvy podle š 8 odst. 6, o

a) rozsahu zrnocnění předaných identifikovaným vlastníkem vodovodu nebo kanalizace
identifikovanému provozovateli smlouvou podle $ 8 odst. 2'



b) jakosti a tlaku dod.ívané pitné vody a maximiílní míře znečištění odváděných
odpadních vod s uvedením místa zveřejňováni aktuálních iďormací,

c) způsobu zjištbvání množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění
vodoměrů' zpusobu zjišťovrání mnoŽswí odpadnich vod, \.ýpočfu odváděných
sfližkových vod a o moalých \"ýjimkách'

d) technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných
materiálů pro r,nitřní rozvod,

e) technických požadavcích na přípojky,
f) fakturaci, případně zálohové platbě a o způsobu \Ťičtování,
g) rozsahu a podmílkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně

nríroků vyplýajících z této odpovědnosti (reklamační řád),
h) možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o

podmínkách nráhradních doďávek vody a náhndního odvádění odpadních vod a
údajich o způsobu informoviiní osob' ktere t},to služby vyuzívají,

i) případných smluvních pokutách.

IV. Popis postupu VAS k předmětné prob|€matice
ziiLl(onem stanovené informace viz body a) _ i) Úše' jsou ve VAS podrobně
fozpmcovány a předány jednotliqlm obecním úřadům obcí, kde vAs vodovod nebo
kanalizaci provozuje.
Na obecním úřadě isou tvto oodrobné informace veřeině ořístupné.
Tato stručná informace na uředni desce obce upozoňuje veřejnost na Úše uvedené.
Pro doplněni uvádime, že stejné informace, včetně koment]áře nebo bliŽšího vysvětlení,
lze získat i přímo u Eovozovatele. tj.:
voDÁRENsKÁ AKcIovÁ sPoLEčNosT, a.s. diviz€ Boskovice, 17. listoprdu 14,
680 0l Boskovice
telefonni spojení: 516 427 211
TÍo informace' včetrrě rybraných informaci o pÍovozovateli a o kva|itě pitné vody v
rozvodných sítich, jsou rovněž k dispozici na (\t$w'vodarenska'cz /divize.boskovice/informace-
predavane-provomvatelem-vak-d]e-3ó-zakona.c.274).

V. Zák|adní informace o provozovaném infrastruktuřním majetku v obci
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vydává: vAs divize Boskovice
ředitel divize Boskovice: |ng. Petr Fia|a

V Boskovicich dne 15.5.2015

Na uředni desce obce
V1věšeno dne: Sejmuto dne:

(a

obec Křetín je součástí ,,Svazku vodovodů a kan8|izací.. měst a obcí. InfřastrukturnÍ
majetek v obci -vodovod provozuje VAS divize Boskovice.

Za obecni utad zajišťuje:




