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Informace s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné
smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadní vody
Úvodní ustanovenÍ
l) Vlastníkem vodovodu a kanalizace je obec Osek.
2) Obec Osek uzavřela 19. prosince 2019 s Oseckou obecní vodárenskou s. r. o. (dále jen Provozovatel)
smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace (dále jen Smlouva).
3) Základním předpisem upravujícím provozování vodovodu a kanalizace je zákon číslo 274/2001 sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále
jen Zákon).
4) Základním prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 428/200 1 sb., kterou se
provádí Zákon, v platném znění, (dále jen Vyhláška).
Článek 1.
Rozsah zmocnění předaných Provozovateli ve Smlouvě

l )Provozovatel je oprávněn a povinen ode dne účinnosti Smlouvy svým jménetn a na svou odpovědnost
provozovat vodovod a kanalizaci a čistírnu odpadní vody vlastníka za účelem zajištěnf dodávky pitné
vody a odvádění a čištění odpadní vody pro odběratele na území obce Osek.
2) K účelu uvedenému v předchozím odstavci Provozovatel podle Smlouvy zejména:
a) umožní odběratelům na území obce Osek připojení na vodovod a kanalizaci, pokud to umožňtijí
kapacitní a technické možnosti těchto zařízení,

b) svým jménem a na svůj účet uzavírá smlouvy o dodávce vody a smlouvy o odvádění a čištění odpadní
vody s odběrateli připojenými k vodovodu a kanalizaci,
c) vyřizuje veškeré reklamace týkající se provozování vodovodu a kanalizace,
d) vybká vodné a stočné, které je jeho příjmem,
e) předkládá odběrate]i na jeho žádost výpočet vodného a stočného,

f) každoročně, nejpozději do 30. dubna zveřejňuje úplné inforrnace o celkovém vyúčtování všech
položek, které v uplynulém roce do vodného a stočného kalkulovai a porovnává skutečnost s dříve
kalkulovanýrni pololami a vykázaný rozdíl vybírá nebo vrací odběrateli,
g) vybírá náhradu ztráty vzniklé neoprávněným odběrem vody z vodovodu a neoprávněným
vypouštěním odpadní vody do kanalizace, která je jeho příjmem,
h) vydává písemný souhlas k činnostem v ochranném pásmu vodovodn'ích řadů a kanalizačních stok,
i) poskytuje informace o možném střetu zárněru žadatele s ochrannýin liásmem vodovodního řadu nebo
kanalizačnf stoky a vydává souhlas kpřizpůsobení zařízení a liříslušenství vodovodního řadu
a kanalizační stoky, majících vazbu na terén, nové úrovni povrchu,
j) vydává písemný souhlas k přeložce vodovodu nebo kanalizace.

Článek 2. Podmínky dodávky vody a odvádění a ěištění odpadní vody
l) Dodávaná voda je v jakosti pitná voda a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody
stanovené obecně závazným předpisem.
2) Maximální tlak dodávané vody je O,6 MPa a minimální tlak je O,3 MPa.
3) Maximální míra znečištění vypouštěné odpadní vody je stanovena Kanalizačnítn řádem obce Osek
a obecně závazným předpisem.

4) Aktuální informace o ukazatclfch uvedených vpředchozícli odstavcích jsou zveřejňovány na
webových stránkách Provozovatele na adrese www.obecosek.cz.

5) Množství odebrané vody je zjišťováno vodoměrem, zpravidla tii'nístěným na zařizení vnitřního
vodovodu odběratele nebo ve vodoměmé šachtě, podle místních pod:nínek.
6) Množství vypouštěné odpadní vody je zjišťováno takto:

a) pokud odběratel odebírá pouze vodu měřenou vodoiněrem, je množství odebrané vody i množstvím
vypouštěné odpadní vody,

b) pokud odběratel odebírá pouze vodu neměřenou vodoměrem, zjistí Provozovate? množství odebrané
vody podle směrných čísel roční potřeby vody a takto zjištětíé množství odebrané vody se považuje za
množství vypouštěné odpadní vody,
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c) pokud odběratel odebírá vodu měřenou vodoměrem i vodti neměřenou vodoměrem, zjistí
Provozovatel rmiožství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody a takto zjištěné
množství odebrané vody se povaije m množství vypouštěné odpadní vody.

7) Množství odváděných srážkových vod vypočítá Provozovatel způsobem stanoveným Vyhláškou.
8) Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy místních komunikací
a účelových komunikací veřejně příshipných, vete3ná pohřebiště a na plochy nemovitostí určených

k trvalému bydlení a domácnosti.

9) Vodovodní přípojka odběratele a na ni napojené rozvody vnitřního vodovodu nesmí být propojeny
s vodovodním potnibím z jiného zdroje, než 3e vodovod pro veřejnou potřebu. Musí splňovat normové
hodnoty, být chráněny proti zamrznutí, poškození vnějšími vlivy, vnější i vnitřnf korozi, proti vnikání
škodlivých mikroorganismů, chemických a jiných látek zhoršujících kvalitu pitné vody a musí být
zhotoveny ztakových materiálů a takovým způsobem, aby odolaly provoznímu tlaku vpotrubí
a neuvolňovaly do pitné vody látky, které podle obecně závazného předpisu pitná voda obsahovat nesmí.
Požadavky na materiály, používané chemikálie a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou
jsou stanoveny vyhláškou číslo 409/2005 sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do
přímého styku s vodou a na úpravu vody, v plaln«:m znění.

10) Kanalizační přípojka a vnitřní kana?izace musí splňovat normové hodnoty, být provedeny jako
vodotěsné konstrukce, být chráněny proti zamrznutí, poškození vnějšími vlivy, vnější i vnitřní korozi,
proti vnikání chemických a jiných látek a pror'ůstání kořenů do potrubí.

Článek 3. Způsob stanovení ceny vodného a stočného a její vyhlášení
l ) Vodné a stočné má jednosloůovou formu a je součinem ceny podle cenových předpisů za jeden metr
kubický dodané vody nebo odvedené odpadní vody a množství odebrané vody nebo vypouštěné odpadní

vody.

2) Množství odebrané vody Provozovatel zjišt'uje odečtením vodoměru dvakrát v běiém kalendářním
roce a to vždy k 30. červnu a 3]. prosinci, a dále při ukončení dodávky vody nebo výměně vodoměru.
3) Množství vypouštěné odpadní vody Provozovatel zjišťuje k 30. červnu a 31. prosinci běiého

kalendářního roku a při ukončení v2ypouštění odpadní vody.

4) Cena vodného a stočného se skládá z nákladových položek, kterými jsou podle obecně závazného
předpisu platného v době uzavření této smlouvy poíožky přímé mzdy, přímý materiál, ostatní přímé
náklady a nepřímé náklady.

5) Provozovatel provede každoročně podle obecně závazného předpisu kalkulaci vodného a stočného na
období následujícího kalendářního roku a to jako kvalifikovaný odhad nákladů na dodávky voďy
a odvádění a čištění odpahí vody, přičemž vychází ze skutečných nákladů běiého roku,
předpokládaného nároistu cen, vývoje inflace a předpokládaného celkového množství vody odebrané
všemi odběrateli a množství vypouštěné odpadní vody všemi odběrateli (dále jen kalkulovaná cena
vodného a stočného) a takto kalkulovanou cenu vodného a stočného vyhlásí nejpozději do 1. prosince
běžného
kalendářnflío roku vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Osek na dobu 30 kalendářních
dnů.

6) Provozovatel kaMoročně, nejpozději do 30. dubna kalcndářního roku, zjistí skutečnou cenu vodného
a stočného porovnáním jednotlivých položek kalkulované ceny vodného a stočného podle obecně
závamého předpisu se skutečností uplynulého roku (dále jen zjištěná cena vodného a stočného)
a současně vypočítá rozdíl mezi kalkulovanou cenou vodného a stočného a zjištěnou cenoii vodného
a stočného, pokud k němu došlo, a je-li rozdíl vyššf než 5o/o kalkulované ceny vodného a stočného,
zdůvodní ho a zjištěnou cenu vodného a stočného, včetně zdůvodnění rozdílu, vyhlásí na úřední desce

Obecního úřadu Osek na dobu 30 kalendářních dnů a předloží zastupitelstvu obce Osek.

Článek 4. Způsob fakturace vodného a stoěného a jeho placení
l) Provozovatel do 25. července běiého kalendářního roku vystaví faktuni za vodné za první pololetí
tohoto roku na částku, která se rovná součinu množství odebrané vody zjištěné odečtením vodoměru
k 30. červnu a kalkulované ceny vodného pro tento kalendářní rok, a do 25. ledna následujícího
kalendářniho roku vystaví faktum za druhé pololetí předchozího roku na částku, která se rovná součinu
množství odebrané vody zjištěné odečtením vodoměni k 31. prosinci předchozflio roku a kalku?ované
ceny vodného na předchozí rok.

2) P?rovozovatel do 25. července běžného kalendářního roku vystaví faktuiu za stočné za první pololeií
tohoto roku na částku, která se rovná součinu množství vypouštěné odpadní vody zjištěného k 3 0. červnu
a kalkulované ceny stočného pro tento kalendářní rok, a do 25. ledna následujícflío kalendářnffio roku
vystaví fakturu za druhé pololeti předchozffio roku na částku, která se rovná součinu množství

vypouštěné odpahí vody zjištěného k 31. prosinci předchozfl'io roku a kalkulované ceny stočného na
předchozí rok.
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3) Po zjištění ceny vodného a stočného podle předcho4o článku Provozovatel (10 30. dubna vyúčtuje

vystavené faktury za první a dnihé pololetí předchozího kalendářního roku.

45 Provozovatel může použít případný přeplatek zjištěný vyúčtováním podle předchozího odstavcí;

k započtení na úhradu následně vystavené faktury za vodné a stočné, na úhradu splatné náhrady škoďy
nebo úhradu splatných smluvních pokut, o čemž odběratele vyrozumí ve vystavené faktuře, jinak vrátí
přeplatek do deseti dnů odběrateli.

'i) Případný nedoplatek za vodné a stočné zjištěný vyúčtováním, je Provozovatel oprávněn připočítat

k nejbližší faktuře za vodné a stočné jako nedoplatek minulého období nebo vyzve odběratele k jeho
úmadě.

6) Faktury doničí Provozovatei í:idběrateli osobně nebo poštou jako ot»yčejnou zásilku na adresu
odběratele, přičemž se má za to, že byla doničena třetí den po odeslání, prokáže-li Provozovatel její

řádné odeslání.

7) Splatnost faktur je deset kalendářnfch dnů od jejich doničení odběrateli.
Článek 5. Reklamaění řád Osecké obecní vodárenské s.r.o.
Článek 5/ 1. Obecná ustanovení

l) Osecká obecní vodárenská s.r.o. (dále jen Provozovatel) odpovídá za vady plnění poskytnutého
odběrateli na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody a smlouvy o odvádění a čištění oďpadních vod,
a to za vady:

a) jakosti a množství dodané vody a tlakové poměry v odběrném místě,
b) množství vypouštěných odpadních vod a způsob jejich odvádění,

c) fakturace, spočívající zejména v účtování nesprávného množství dodané nebo vypouštěné odpadní
vody, použití nesprávné výše vodného nebo stočného a početních chybách.

2) Právo z odpovědnosti za vady (dále jen reklarnace) může odběratel uplatnit u Provozovatele osobně
v sídle Provozovatele v pracovní době 7.00-14.30 hodin, nebo telefonicky či písemně na telefonní čísla
a kontaktní adresy uvedené u Provozovatele v záhlaví tohoto reklamačního řádu.
3) V reklamaci je odběratel povinen uvést:

a) své identifikační údaje,
b) identifikaci odběrného místa,
c) popis uplatněné vady,
d) datum zjištění vady,

e) skutečnosti, o které svá tvrzení odběratel opírá, včetně případných důkazů o vadě,
f) jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje,

g) dahim poďání reklamace.

4) Nebude-li reklamace obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné vyřízenf reklamace, vyzve
Provozovatel písemně odběratele k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou 1Mtu. Nedoplní-li
odběratel ve stanovené ?hůtě své podání, má se zato, že na vyřízení reklamace netrvá.

5) Kprošetření uplatněné vady a jejímu případnému odstranění je odběratel povinen poskytnout
Provozovateli nutnou součinnost. Neposkytne-li součinnost ani v Provozovatelem dodatečně stanovené

přiměřené ?hůtě, má se zato, že na vyřízení reklamace netrvá.

6) Provozovatel je povinen vydat odběrateli písemné potvrzení o tom, kdy právo (vadu) uplatnil, co je
obsahem reklamace a jaký způsob jejfl'io vyřízení odběratel požaduje; a dále potvrzení o dahi a způsobu
vyřízení reklamace včetně odůvodnění případného zamítnuff reklamace.

7) Provozovatel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, jinak do tří pracovních dnů.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena do nejpozději do 30 dnů ode dne uplatněnf
reklamace, s výjimkou vad, které není technicky možné v uvedené 1Mtě zjistit a odstranit, nebo kdy je
pro rozhodnutí o vadě a její odstranění nezbytná součinnost třetích osob, kterou se nepodaří v uvedené
?hůtě zajistit nebo třetí osoby v této ?hůtě nestihnou součip.nost poskytnout, u kterých se smluvní strany
dohodly, že uvedená ?hůta skončí až rozhodnutím o vadě a jejím odstraněním nebo zamítnutím

reklamace.

8) Odběratel, který je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání, a která nesouhlasí s rozhodnutí Provozovatele o reklamaci, má

právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu z reklamace u České obchodní inspekce, Ústřehí
mspektorát - oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, e-i'nail adr@.coi.cz.
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Článek 5/2. Vady dodané vody
l) Vady jakosti dodané vody, které jsou při smyslovém zkoumání z3evné (např. chuť, barva, zakalení,
zápach, apod.) je odběratel povinen reklamovat do 24 hodin, ostatní vady jakosti nebo množství bez
zbytečného odkladu.

2) U reklamovaných vad jakosti dodané vody zjistitelných smyslovýtn zkoumáním Provozovatel
provede smyslovou kontrolu vody v odběrném místě a v příslušném vodojemu a kontrolu vnitřního
vodovodu odběratele. Zjistí-li vadu jakosti dodané vody, přijme příslušná opatření k jejímu odstranění
a odběratele o tom informuje, jinak bude považovat reklamaci za neoprávněnou. Bude-li odběratel na
reklamaci trvat, zajistí Provozovatel odebrání kontrolnffio vzorku dodané vody, kčemuž přizve
odběratele, a následný rozbor vzorku akreditovanou laboratoří. Pokud budou limity dodané vody
splňovat podmínky pro pitnou vodu, uhradí náklady spojené s rozborem vzorku odběratel.
3) U reklamovaných vad jakosti dodané vody, které nejdou zjistit smyslovým zkoumáním, provede
Provozovatel kontrolu vody v odběrném místě a v příslušném vodojemu a kontrolu vnitřního vodovodu
odběratele a nezjistí-li závadu, zajistí odebrání kontrolního vzorku dodané vody a bude dále poshipovat
obdobným způsobem uvedeným v předchozím odstavci za podrnínek tam uvedcných.
4) V případě, že dodaná voda na základě smyslového posouzení nebo výsledku laboratorního rozboru

nesplňovala podmínky obecně závazného předpisu pro pitnou vodu nebo ve výjimečných případech
mezní hodnoty jakosti vody stanovené rozhodnutfm orgánu ochrany veřejného zdraví, má dodaná voda
vadu jakosti a Provozovatel poskytne odběrateli slevu na vodném za dodanou vadnou vodu a příslušné
období. Výše slevy bude záležet na charakteru vady, délce odběni, tmiožství odebrané vadné vody
a možnosti jejfl'io využití pro odběratele.

5) Zjistí-li se u reklamovaných vad množství dodané srody, že vodoměr je ve smyslu ustanovení
§ 17 Zákona nefunkční, stanoví se množství dodané vody způsobcm uvedeným v tomto ustanovení
Zákona.

6) Zjistí-li se, že vodoměr je nefunkční v důsledku zásahu odběratele nebo z důvodu, že ho odběratel
nedostatečně ochránil před poškozením, stanoví se množství dodané vody z odběru ve srovnatelném

období a není-li to možné, ze směrných čísel roční potřeby vody stanovených obecně závazným
předpisem.

7) V případě havárie vodovodní přípojky se množství dodané vody zjistí odborným výpočtem ve vazbě
na technické moiosti úniku dodávané vody.

8) Odběratel má právo zajistit si na vlastní nák?ady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace
nezávislým měřidlem, pokud to vnitřní vodovod umoMuje, kterou zapřítomnosti Provozovatele

provede-Český metrologický institut.

9) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo
písemně požádat, nejpozději při výměně vodoměm, Provozovatele o jeho přezkoušení a ten je povinen
zajistit do 30 dnfx ode dne doručení žádosti, přezkoušení vodoměru u osoby oprávněné provádět státní
metrologickou kontrolu měřidel a o výsledku odběratele písemně inforínovat.

Článek 5/3. Vady odvádění odpadnf vody
1) Vady odvádění odpadní vody spočívající v nesprávně stanovenéin množství vypouštěné odpadní
vody nebo ve způsobu jejich odvádění je odběratel povinen reklainovat bez zbytečného odkladu.
2) U reklamovaných vad množství vypouštěné odpadní vody provcde Provozovatel kontrolu výpočtu
množství vypouštěné odpadní vody takto:

a) pokud odběratel odebírá pouze vodu měřenou vodoměrem, je množství odebrané vody i množstvím
vypouštěné odpadní vody,

b) pokud odběratel odebírá pouze vodu neměřenou vodoměrem, zjistí Provozovatel množství odebrané

vody podle směmých čísel roční potřeby vody a takto zjištěné množství odebrané vody se považuje za
množství vypouštěné odpadní vody,

c) pokud odběratel odebírá vodu měřenou vodoměreni i vodu neměřenou vodoměrem, zjistí
Provozovatel množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody a takto zjištěné
rimožství odebrané vody se povaije za množství vypouštěné odpadní vody,
d) pokud je součástí stočného i množství vypouštěné srážkové vody, provede Provozovatel kontrolu
výpočtu způsobem stanoveným obecně závazným předpisem.

3) Vady spočívající ve způsobu odvádění odpaůí vody Provozovatel přezkoumá podle jejicb cliarakterii
a přijme odpovídající opatření, nebo reklarnaci zarnítne.
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Článek 5/4. Vady fakturace
l) Vady fakturace, spočívající zejména v účtování nesprávného množství dodané nebo vypouštěné
odpadní vody, použití nesprávné vý!íe vodného nebo stočného a početních chybách, je odběratel povinen
reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce ?hůty splatnosti faktury.
2) Provozovatel přezkoumá uplatněnou vadu a shledá-li ji oprávněnou, vystaví opravnou fakturu
s novou ?hůtou splatnosti, j inak reklamaci zamítne.

Článek 6. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadní vody
1) Provozovatel je oprávněn přenišit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadní vody, vedle
dalších důvodů uvedených v Zákoně, pokud odběratele na přerušení nebo omezení dodávky vody nebo

odvádění odpadní vody 3 dny předem upozornil a:

a) odběratel odebral více vody, než je sjednáno jako maximální množství dodávané vody, bez

předchozího písemného souhlasu Provozovatele,

b) odběratel použil dodanou vodu kjinému, než sjednanému účelu, bez předchozffio písemného
souhlasu Provozovatele,

c) Provozovatel zjistil, že vodovodní přípojka odběratele a na ni napojené rozvody vnitřnítio vodovodu
jsou propojeny s vodovodním potrubím zjiného zdroje, než je vodovod pro veřejnou potřebu,
a odběratel tuto závadu ve ?hůtě tří dnů, poskytnuté mu Provozovatelem, neodstranil,
d) odběratel neumoiil Provozovateli přístup kvodoměru, vodovodní přípojce, zařízení vnitřnffio
vodovodu, kanalizační přípojce nebo mitřní kanalizaci ani po opakované výzvě Provozovatele,
e) odběratel neodstranil závady zjištěné Provozovatelem nebo odběratelem na vodovodní přípojce nebo
zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizační přípojce nebo vnitřní kanalizaci ve ?hůtě stanovené mu
Provozovatelem, která nebyla kratší než 3 dny,

f) odběratel připojil vodovodní nebo kanalizační přípojku na vodovod nebo kanalizaci bez píseinného
souhlasu Provozovatele,

g) odběratel neoznámil Provozovateli bez zbytečného odkladu změny všech údajů, které se ho týkají,
zvláště pak počet trvale připojených osob,

h) odběratel neoznámil Provozovateli bez zbytečného odkladu závady, které mají vliv na dodávku vody
do odběrného místa, na zhoršení jakosti dodávané vody, na stav vodoměru, nebo závady v měření
a závady, které mají vliv na odvádění a čištění odpadní vody, které zjistil,

i) odběratel vypustil do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek a nebezpečnýcb

látek uvedených v Kanalizačním řádu obce Osek, a dále:

ia) látky hořlavé a těkavé, kaly z biologických septiků a jiné organické kaly, extrahovatelné látky (t?iky)

o koncentraci vyšší než 200 mg/1, látky, které mění barvu vody,

ib) použité oleje z fritovacích lázní, rozdrcené organické zbytky, ostatní organické zbytky, drobná mrtvá
zvířata, textilie, veškeré hygienické potřeby, zbytky čistících prostředků, plastové a gumové předměty
a drobný stavební odpad,

ic) látky a ptedměty, které mohou způsobit ucpání potrubí kanalizace,
j) odběratel je v prodlení s úhradou vodného nebo stočného delším než 30 r3nu.

Článek 7. Náhradní dodávky vody a náhradní odvádění odpadní vody
1) Náhradní dodávky pitné vody zajišt'uje Provozovatel cisternovým způsobem na určená ínfsta na

území obce Osek.

2) Náhradní odvádění odpadní vody zajišťuje Provozovatel odčerpáním odpadní vody z kanalizační
přípojky nebo kanalizace a její likvidací na čistírně odpadní vody v Oseku, a není-li to technicky i'noié
náhradním způsobem na jiné čistírně odpadní vody.

3) O způsobu, termínech a místech náhradníTho zásobování pitnou vodou nebo náhradního odvádění
odpadní vody Provozovatel inforrnuje odběratele prostřednictvím hlášení v obecním rozhlasu obce Osek,
vyvěšením infortnace na úřední desce Obecního úřadu Osek a v inforínačních vývěskách na území obce
Osek a na svých webových stránkách.

Článek 8. Smluvní pokuty
l) Provozovatel a oďběratel jsou oprávněni účtovat smluvní pokuty za prodlení odběratele iiebo
Provozovatele s placením splatných závazků ve výši O,03 o/o z dluié částky za každý den prodlení.
2) Provozovatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu za porušení kterékoli povinnosti odběratele
uvedené v článku 6. odstavec l písmeno a) až h) ve výši 3.000.- Kč; za porušení povinnosti uvedené
v článku 6. odstavec 1 písmeno i) ve výši ?0.000.- Kč.
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3) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, včetně náhrady
ško«ly přesahující smluvní pokutu.

Článek 9. Závěreěná ustanovení

l ) Tyto informace budou podle ustanovení § 36 odstavec 4 Zákona zpřístupněny veřejnosti na webových
stránkách obce Osek, vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu Osek na dobu 30 kalendářních dítů a na
požádání budou zájemci předloženy k nahlédnutí na Obecním úřadu Osek.

2) Provozovatel tyto informace zveřejní na svých webových stránkách, vyvěsí na své úřední desce
v budově Obecního úřadu Osek a na požádání zájemce je předloží k nahlédnutí na výše uvedené adrese.
V Oseku 1. února 2020

Osecká obecní vodárenská s.r.o.

Osecká obecní vodárenská s.r.o.
?" 338 nl Ose,k í:.p, 2!
Ič: 27983781
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