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       V Čelákovicích dne 28. 11. 2019 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek  
starosta města  

 
…………………………………………… 

Ing. Jana Karbulová Hurychová 
referent odboru správy majetku 

a investic 
 
 
MATERIÁL Č. 4.5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVICE 
Č. 10/2019 DNE 11. 12. 2019 
 
 
DODATEK Č. 2 K DOHODĚ VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH 
VODOVODŮ – NEHVIZDY A ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na základě zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
(dále je ZoVaK) uzavřelo dne 17. 3. 2016 město Čelákovice s městysem Nehvizdy 
dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů Nehvizdy a Čelákovice číslo 
SML/2016/004. Předmětem dohody je úprava práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů tak, aby bylo zajištěno jejich kvalitní a plynulé provozování, 
a dodávka pitné vody z vodovodu města Čelákovice do vodovodu městysu Nehvizdy. 
Kapacitní limit dodávek vody předané byl dohodou stanoven ve výši maximálně 160 
tis. m3 za rok. 

Dne 11. 4. 2017 uzavřelo město Čelákovice s městysem Nehvizdy dohodu vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů Nehvizdy a Čelákovice - Záluží číslo SML/2017/086, 
která upravuje práva a povinnosti vlastníků provozně souvisejících vodovodů v rámci 
dodávky pitné vody z vodovodu městysu Nehvizdy do vodovodní sítě města 
Čelákovice v místní části Záluží. Kapacitní limit dodávek vody předané byl dohodou 
stanoven ve výši maximálně 15 tis. m3 za rok. 

V roce 2017 z důvodu nárůstu počtu odběratelů městys Nehvizdy požádal o navýšení 
stanoveného kapacitního limitu dodávek vody. Dne 17. 10. 2017 uzavřelo město 
Čelákovice s městysem Nehvizdy dodatek k dohodě vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů Nehvizdy a Čelákovice, kterým byl navýšen kapacitní limit dodávek vody 
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předané na 175 tis. m3 za rok (tj. 160 tis. m3 za rok pro potřebu odběratelů městysu 
Nehvizdy a 15 tis. m3 za rok pro potřebu odběratelů v Záluží). 

Množství vody předané v letech 2016 - 2019: 

 Nehvizdy + Záluží 
celkem / m3 Nehvizdy / m3 Záluží / m3 

2016 159 944 149 311 10 633 
2017 175 390 165 999 9 391 
2018 219 412 211 145 8 267 

2019 - 1. pololetí 110 071 105 676 4 395 
 

Vzhledem k vysokému meziročnímu nárůstu množství vody předané v letech 2017-18 
a výraznému překročení smluvně stanoveného kapacitního limitu dodávek vody 
předané v roce 2018 bylo na 11. 6. 2019 svoláno jednání mezi zástupci města 
Čelákovice, městysu Nehvizdy, provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
v majetku města Čelákovice - 1. Sčv, a. s., a provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury v majetku městysu Nehvizdy - VaK Zápy, s. r. o. 

V rámci jednání bylo dohodnuto zejména, že: 

− Město Čelákovice připraví dodatek k dohodě vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů Nehvizdy - Čelákovice, kterým se navýší kapacitní limit dodávek na 
maximální roční množství ve výši 250 tis. m3, budou stanoveny hodnoty denního 
maxima, průměrného odběru a okamžitého maximálního odběru a sankce za 
případnou škodu způsobenou městu Čelákovice v důsledku nadlimitního 
odběru vody. 

− Městys Nehvizdy objedná zpracování generelu vodovodu, aby mohlo být 
provedeno hydraulické a hydrostatické posouzení obou celků a stanoven 
společný postup obou obcí v rámci obnovy přívodních řadů. 

Hodnoty maximálního denního a hodinového odběru a průměrného odběru uvedené 
v návrhu dodatku č. 2 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů Nehvizdy 
a Čelákovice stanovil na základě požadavku odboru správy majetku a investic 
zhotovitel generelu vodovodu města Čelákovice Project ISA s. r. o., přičemž maximální 
hodinový odběr je ekvivalentem maximálního okamžitého odběru.  

Protože není možné vymáhat sankci za případnou škodu způsobenou v důsledku 
nadlimitního odběru vody, byl do dodatku č. 2 doplněn závazek městysu Nehvizdy na 
náhradu škody vzniklé v důsledku překročení stanovených kapacitních limitů. 
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Dále s ohledem na rozvoj městysu Nehvizdy a města Čelákovice, omezené kapacitní 
možnosti sávajícího přívodního řadu apod. navrhujeme dodatkem č. 2 změnit platnost 
dohody z doby neurčité na dobu určitou a to 3 let.   

Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh dodatku č. SML/2017/004-2, 
kterým se: 

− navýší kapacitní limit dodávek vody předané na 250 tis. m3 za rok; 
− stanoví hodnoty maximálního denního a hodinového odběru a průměrného 

odběru; 
− zaváže městys Nehvizdy zaplatit náhradu případné škody prokazatelně 

způsobené městu Čelákovice v důsledku překročení stanovených limitů 
dodávky; 

− stanoví doba platnosti dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
Nehvizdy a Čelákovice na 3 roky od jeho podpisu a upravují podmínky 
výpovědi. 

 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení ZM č. 9/2016/4.2 ze dne 13. 1. 2016 - Schválení uzavření a textu dohody 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. SML/2016/004 
Usnesení ZM č. 18/2017/4.12 ze dne 29. 3. 2017 - Schválení uzavření a textu dohody 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. SML/2017/086 
Usnesení ZM č. 20/2017/4.5 ze dne 28. 6. 2017 - Schválení uzavření a textu dodatku 
č. SML/2016/004-1 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.5 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
a  text dodatku č. SML/2016/004-2 k dohodě vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů - Nehvizdy a Čelákovice č. SML/2016/004 uzavřené dne 17. 3. 2016 
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mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy ve znění dodatku 
č. SML/2016/004-1 ze dne 17. 10. 2017. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů – (Nehvizdy 

a Čelákovice) ze dne 17. 3. 2016 
příloha č. 2 Dodatek č. 1 SML/2016/004-1 ze dne 17. 10. 2017 
příloha č. 3 Zápis z jednání dne 11. 6. 2019 
příloha č. 4 Návrh dodatku č. SML/2016/004-2 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy 
a návrhu usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
tajemník městského úřadu  

 
…………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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