OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU
PSČ 788 11
Loučná nad Desnou 57, 788 11

Vážení spoluobčané,
velmi rádi bychom Vás požádali o spolupráci.
Od 1. 1. 2020 dochází v naší obci ke změně a provozovatelem vodovodů a kanalizací se stává Obec
Loučná nad Desnou, místo původního Kociánov s.r.o.
Je to pro naši obec úspornější řešení a do budoucna i výrazně jednodušší z pohledu smluvního,
personální i právního řešení.
Pro Vás jako občany se téměř nic nemění. Je nutné pouze dořešit po právní stránce, a proto Vás
prosíme o:
✓ Podepsání 1x dohody o ukončení pro dodavatele Kociánov, s. r. o. (původní dodavatel)
✓ Podepsání 1x nové smlouvy pro dodavatele Obec Loučná nad Desnou (nový dodavatel)

Smlouva i smluvní podmínky zůstávají stejné, mimo změnu dodavatele je jedinou změnou, kterou ve
smlouvě najdete, že fakturace bude nyní probíhat pololetně, nikoli čtvrtletně.
Co je potřeba z Vaší strany udělat:
1) Smlouvu i obchodní podmínky si samozřejmě důkladně přečtěte.
2) Na každé smlouvě hned nahoře na úvodní stránce je potřeba zaškrtnout, zda se ve Vašem
případě jedná o smlouvu na dodávku pitné vody nebo o smlouvu na odvádění a čištění
odpadní vody (případně na obojí).
3) Ve smlouvě jsme vždy vyplnili dle údajů z Katastru nemovitostí vlastníka stavby (pozemku).
Zkontrolujte si, zda tento údaj je v pořádku.
4) Pokud je vlastník nemovitosti jen jeden a zároveň víme, že v dané nemovitosti trvale bydlí,
napsali jsme jej i do políčka odběratel. Pokud pole odběratel máte volné, prosím dopište
jméno odběratele. Velmi často je více majitelů nemovitosti (manželé apod.) a stačí, pokud
odběratelem bude jen jeden z majitelů nemovitosti. Prosím dohodněte se, koho jako
odběratele zvolíte a jeho jméno a příjmení dopište do políčka „Odběratel“. Stačí, když
odběratelem bude jen jeden z manželů či jeden z majitelů nemovitosti. V této kolonce je
uvedeno i odběrné místo. Pokud toto políčko není vyplněno, prosím dopište jej.
5) Máte-li jako odběratel jinou adresu pro zasílání korespondence, než je adresa odběrného
místa, napište nám prosím do kolonky „Adresa pro zasílání písemností“ adresu, na kterou
chcete doručovat faktury a další písemnosti.
6) V políčku datum narození prosím napište datum narození osoby, kterou jste zapsali do
políčka „Odběratel“.
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7) Jedná-li se ve Vašem případě o smlouvu o dodávce pitné vody, vyplňte část smlouvy na str. 1,
která je označena: „Voda dodávaná vodovodní přípojkou“. Vyplníte jen způsob stanovení
množství odebrané vody. Pokud máte vodoměr, vždy zaškrtněte políčko vodoměr. Dále
prosím doplňte, zda dodávka vody je pro domácnost, rekreaci či podnikání.
8) Většina z Vás má smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody, vyplňte tedy část smlouvy na
str. 1, která je označena jako: „Odvádění a čištění odpadní vody kanalizační přípojkou“.
Označte, jakou vodu vypouštíte do kanalizace, zda máte vodoměr nebo se spotřeba řídí dle
směrných čísel roční spotřeby (paušálem) a doplňte účel odvádění a čištění odpadní vody
(zda jde o domácnost, rekreaci či podnikání). Pokud se výše spotřeby řídí dle směrných čísel
(tady platíte paušálem), prosím nezapomeňte vyplnit počet trvale připojených osob.
9) Potom už stačí pouze doplnit na 4. straně datum a podpis smlouvy + Váš podpis a přepis
jména hůlkovým písmem.
Upozorňujeme, že pokud je majitelem nemovitosti někdo, kdo v nemovitosti trvale nebydlí,
ale např. ji pronajímá, může být se souhlasem majitele odběratelem např. nájemník. Ovšem
v těchto případech je nutné, aby smlouvu podepsal jak odběratel (tedy nájemník), tak i
majitel nemovitosti a udělil tak svůj souhlas. Pokud je odběratel zároveň majitelem, stačí
smlouvu podepsat jen jako odběratel.

Jak doručit podepsanou smlouvu a dohodu zpět:
1x podepsanou Smlouvu a 1x podepsanou Dohodu nám prosím neprodleně doručte na:
a) Podatelnu: Obecní úřad Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, 788 11
nebo
b) Poštu Partner, budova České pošty, Kociánov 45, Loučná nad Desnou 788 11
Pokud budete cokoli chtít vysvětlit či poradit, jsem Vám k dispozici na tel.: 602 578 449.
Za kolektiv zaměstnanců a spolupracovníků Obce Loučná nad Desnou Vám přeji vše nejlepší do
nového roku, velkou zásobu zdraví, radosti a spokojenosti.
S pozdravem

v. r. Petra Harazímová, MBA
starostka
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