Dobrý den pane Čablo,
Naše společnost (MOVO a.s.) má na provozování přívodního sběrače a centrální ČOV Napajedla
uzavřenu příslušnou nájemní smlouvu (č.203/2005) a na základě této smlouvy je naším partnerem
pro jednání pouze statutární zástupce Města Napajedla.
S konkrétními dotazy na ČOV Napajedla se tedy obraťte přímo na něj.
S pozdravem
Ing. Ivan Mudrák
Manažer provozu Zlín Odpadní voda
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(IČ) 61859575
Pracoviště: Zlín
Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
(T) +420 577 124 226
(F) +420 577 124 264
(M) +420 602 511 275
(E) Ivan.Mudrak@smv.cz
www.smv.cz
Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani
přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti
uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě
písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem
nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.
This message is intended solely for informational purposes. It does not represent any contract proposal, nor its
amendment or acceptance of your contract proposal, if it is not explicitly stated otherwise. Our company concludes
contracts or amendments thereto in a written form and all these contractual documents are self-signed by the statutory
representatives or employees on the basis of written authorization. If this message contains a contract proposal, then
your acceptance of our proposal with any amendment or variation will be considered a new offer.

Dne 10. června 2015 11:54 <cabla.tom@volny.cz> napsal(a):
Dobrý den,
jmenuji se Tomáš Čabla, jsem zastupitel a předseda Výboru pro vodovody a kanalizace Napajedla.
Po komunikaci s Ing.Tomečkovou se na Vás obracím ve věci Čistírny odpadních vod (ČOV).
Prvně bych se chtěl domluvit na návštěvě ČOV, je-li to možné v tomto měsíci. Rádi bychom jako
výbor viděli její provoz a podívali se na investice, které se podle smlouvy vykonali na objektu v
objemu cca 4 milionu za roky 2010-2014.
Výbor by také rád viděl ekonomický roční rozbor provozu ČOV Napajedla za roky 2010-2014. A
jako poslední věc chceme znát roční množství vypouštěných vod za roky Vaše provozu. Rok 2014
nám byl zaslán prostřednictvím odboru životního prostředí v Otrokovicích.
S pozdravem
Tomáš Čabla
mobil 728 12 15 52

