
  
odštěpný závod Vodovody a kanalizace 
 

 

Uzavírání smluv  
informace pro odběratele obce Zdiby  

 

Vážení odběratelé,   

naše společnost je od 1. 1. 2021 provozovatelem kanalizace ve Vaší obci. Z titulu provozovatele kanalizace 
máme zákonnou povinnost uzavřít s odběrateli smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod („smlouva“). 
Současná situace není příliš nakloněna osobním kontaktům, proto Vám byly, po dohodě s vlastníkem sítí OÚ 
Zdiby, vhozeny do Vaší poštovní schránky formuláře smlouvy a dodatku ke smlouvě.  

Smlouvu a dodatek (ten je nutný v případě, že odvádíte odpadní vody výhradně z vodovodu pro veřejnou 
potřebu) prosím dvakrát vyplňte a podepište. V případě nejasností souvisejících s vyplněním smlouvy a 
dodatku nás prosím kontaktujte, rádi s Vámi vše vyjasníme. Vyplněné formuláře následně pošlete na adresu 
provozovatele nebo vhoďte do schránky při vjezdu do areálu naší společnosti. Zároveň Vám nabízíme 
možnost předat je na OÚ Zdiby. 

Vyplněné smlouvy prosím odevzdejte do 14ti dnů po obdržení do podatelny OÚ Zdiby nebo zašlete do naší 
společnosti. 

Po zpracování bude jeden výtisk doplněné a zástupcem provozovatele podepsané smlouvy zaslán na 
doručovací adresu odběratele.  

Smlouvu lze vyplnit také v sídle provozovatele, v tomto případě se prosím objednejte na tel. č. 326 905 379, 
326 906 087-8 nebo 702 094 522 nebo požádejte o přidělení termínu mailem na adrese 
ripova@stavokomplet.cz. 
 

Další informace: 
Sídlo společnosti:   STAVOKOMPLET spol. s r.o.              

odštěpný závod Vodovody a kanalizace                                                                                                                
č.p. 251, 250 61  Zápy 
                                                                                                       

Zákaznické centrum  Brandýs nad Labem, Královická 251  
       pondělí a středa 730 - 1100    1230 - 1700          

         úterý a čtvrtek   730 - 1100   1230 - 1500          
      

Areál firmy se nachází na konci Brandýsa n. L., směr Lázně Toušeň, 
Čelákovice. Na konci ulice Královická, za dálnicí před areálem Staveb mostů 
Praha a.s., (viz mapa na www.stredoceskavoda.cz).                                                                         

Kontaktní spojení:    Zákaznické  e-maily:                            zakaznicke@stavokomplet.cz 
                    ripova@stavokomplet.cz 
       Internetové stránky:         www.stredoceskavoda.cz 
 
       Nepřetržitá pohotovostní služba  tel.  724 311 153 
 

        Zákaznické centrum Brandýs  n. L.  tel.:  326 905 379 l. 43  
326 906 087-8   
702 094 522     

    
Bezpečnost zákazníků: Všichni naši zaměstnanci, kteří Vás přijdou navštívit, mají za povinnost 

prokázat se na vyzvání služebním průkazem. 
 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci   

                  Ing. Martin Aleš        
  vedoucí odštěpného závodu VaK    
      STAVOKOMPLET spol. s r.o.                                                                 
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