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Objednávka prací č.: …. (str. 1/3) 
      S-30_01_ Procesy a činnosti provozů               vydáno 1.6.2020 

Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.   

  U Vodojemu 3085, 2720 80 Kladno 
  IČ: 26196620, DIČ: CZ26196620 
  Tel.: +0420 312 812 256, +420 312 812 173 
 
Červeně označené položky vyplní odběratel. 
 

Objednatel: …………………………………………………………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště – sídla firmy: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………..….. PSČ: ……………………………. 

IČ: …………………………………………..……..  DIČ: ………………………………………………. 

Datum narození: ………………………………………………………………………………………………….. 

Zastoupen: ……………………………………………………………………………………..…………………. 

Tel.: ………………………………… e-mail: ………………………………………………………………. 

Způsob zaslání faktury (pokud je odlišné od výše uvedeného):  

emailem: …………………………………………………………………………………………………. 

na adresu: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
V případě, že objednávku neuzavírá přímo vlastník nemovitosti, prohlašuje osoba podepisující 
objednávku prací za objednatele, že je vlastníkem předmětné nemovitosti oprávněna k uzavření 
objednávky v níže uvedeném rozsahu. 
 

 Objednatel u zhotovitele objednává (předmět smlouvy o dílo): 

o zhotovení vodovodní přípojky 
o rekonstrukce vodovodní přípojky včetně hlavního uzávěru 
o osazení vodoměrné sestavy 
o výměna ventilů 
o uzavření / otevření vodovodní přípojky 
o vodoměr – zaplombování + revize  
o dovoz vody 
o jiné 

 
Popis objednané práce…………………………………………………………………….............................. 

…………………………………………………………………………………………………………...... 

Objednatel objednává pro nemovitost: 
 
Obec: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ulice a číslo popisné nebo parcelní: ……………………………………………………………………………. 
 
Vlastník nemovitosti: ………………….................................................................................................... 
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Objednány jsou v rámci výše uvedeného předmětu díla též následující práce: 
 

1) Další podmínky objednávky a následného provádění prací: 

 
a) Stavební připravenost je takový stav staveniště, který umožní nástup zhotovitele na 

provedení objednaných prací. Objednatel musí ke dni stavební připravenosti zajistit 
provedení časově předcházejících prací, které nejsou objednány u zhotovitele a nejsou 
proto obsahem dodávky zhotovitele. Rozsah povinností k zajištění stavební připravenosti 
(a tím umožnění nástupu zhotoviteli na práce) je závislý na rozsahu prací, které přímo 
zajišťuje objednatel. Zejména se jedná o získání povolení k provedení výkopových prací 
dle příslušných správců komunikací (město Kladno – Magistrát, odbor dopravy a služeb-, 
obce – příslušné OÚ), provedení výkopu a vybudování vodoměrné šachty – vše v rozsahu 
a technickém řešení dle odsouhlaseného projektu stavby a technické normy ČSN 755411. 
 
Objednatel zajistí stavební připravenost pro nástup zhotovitele na práce ke dni:................. 
 

b) Objednatel vyzve zhotovitele k nástupu na sjednané práce a převzetí staveniště na den, 
kdy je zajištěna stavební připravenost. V případě, že kontrolou na stavbě bude zjištěno, 
že stav staveniště a stavební připravenosti neumožňuje zhotoviteli zahájit práce, převzetí 
staveniště se neuskuteční a bude dohodnut náhradní termín. Tento výjezd bude 
fakturován objednateli jako marná jízda dle platného ceníku a objednatel je povinen 
uhradit zhotoviteli náklady tím vzniklé. 

 
c) Při provádění stavební připravenosti objednatel zodpovídá za veškeré škody způsobené 

jeho činností (nebo činností pracovníků objednatele) na vodohospodářském zařízení 
provozovaném společností Středočeské vodárny, a.s. (hlavní vodovodní řady, vodovodní 
přípojky apod.). Tyto vzniklé škody (včetně úniku vody) budou započteny do konečné 
faktury a objednatel je povinen je uhradit.  

 
d) V případě, že při rekonstrukci vodovodní přípojky bude zřízeno připojení na vodovodní řad 

v jiném místě než je stávající, je objednatel povinen provést příslušné zemní práce pro 
provedení odpojení a zaslepení stávající vodovodní přípojky. 

 
2) Provádění montážních, popř. zemních prací je podmíněno klimatickými podmínkami tak, že 

montáž, popř. vstup do komunikace a následnou obnovu komunikace nelze     
zabezpečit v zimním období (od 1. listopadu do 30. března) a Zhotovitel je případně z těchto 
důvodů oprávněn přerušit objednané práce. 

 
3) Objednatel byl seznámen s ceníkem prací Středočeské vodárny a.s., který je umístěn na 

https://www.svas.cz/sluzbysvas/ceniky a prohlašuje, že si je vědom jeho obsahu a souhlasí 
s ním.  
 

4) Před zhotovením vodovodní přípojky je nutné provést výkopové práce v následujícím 
rozsahu: 

a) u vodovodního řadu zřídit manipulační prostor 1,0 m x 1,3m (0,3m za potrubí, 
0,3m pod potrubí a 1,0m ve směru vodovodní přípojky) 

b) prorazit otvor do vodoměrné šachty nebo do objektu 
c) minimální hloubka výkopů je 1,2m (nezámrzná hloubka) 
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Kontakty a spojení:  
 
Středočeské vodárny, a.s. 
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno   
Zákaznická linka: 840 121 121 
 

středisko Kladno  vodovod.kladno@svas.cz 
 

středisko Mělník  vodovod.melnik@svas.cz 
 

středisko Kralupy vodovod.kralupy@svas.cz 
 
 
 
 
Potvrzením objednávky zhotovitelem je uzavřena smlouva o dílo podle § 2586 a násl. občanského 
zákoníku. 
 

 

Dne:  ………………………      Dne:  ……………………… 

 

 
 
……………………………………………  ………………………………………………. 

Za zhotovitele (Středočeské vodárny, a.s.)          Za objednatele 
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