
              ŽÁDOST O ZMĚNU ODBĚRATELE (VLASTNÍKA PŘIPOJENÉ NEMOVITOSTI)
Odběrné místo (připojená nemovitost)

Evidenční číslo odběrného místa
Adresa

Ulice, číslo popisné / orientační / evidenční / parcelní, PSČ, obec

Číslo vodoměru Stav vodoměru ke dni ukončení smlouvy

Původní odběratel

Jméno, příjmení, titul / firma / název

Datum narození /IČ

Adresa trvaného pobytu / sídla firmy

Ulice, číslo popisné / orientační / evidenční / parcelní, PSČ, obec

Telefon E-mail

Žádám o ukončení smlouvy o dodávce vody o odvádění odpadních vod ke dni:

Adresa pro zaslání faktury konečného vyúčtování (pokud se liší od odběratele)

Jméno, příjmení, titul / firma / název, ulice, č. p., obec, PSČ

V , dne

za původního odběratele:

K žádosti přikládám následující dokumenty
Předávací protokol se stavem vodoměru podepsaný novým odběratelem

podpis (razítko)

jméno a příjmení

Z titulu původního odběratele prohlašuji, že souhlasím se stavem na vodoměru výše uvedeným a zavazuji se uhradit případný nedoplatek 
z konečného vyúčtování. 

Podpisem této Žádosti o změnu odběratele (vlastníka připojené nemovitosti) původním odběratelem a dodavatelem (společností 
Českoskalické vodárny, s.r.o., IČ 27482557, se sídlem Křenkova 57, 552 03 Česká Skalice) je smlouva o dodávce vody / o odvádění 
odpadních vod uzavřená mezi původním odběratelem a dodavatelem pro shora specifikované odběrné místo dohodou smluvních stran 
ukončena, a to ke dni, ke kterému původní odběratel žádá ukončení smlouvy touto žádostí, a není-li takový údaj v této žádosti uveden, 
ke dni podpisu smluvních stran.



Nový odběratel

Jméno, příjmení, titul / firma / název

Datum narození /IČ DIČ (vyplní plátce DPH) Zápis v obchodním rejstříku
Adresa trvanélo pobytu / sídla firmy

Ulice, číslo popisné / orientační / evidenční / parcelní, PSČ, obec
Adresa pro zasílání písemností (v případě, že je odlišná od adresy trvalého pobytu / sídla firmy)

Jméno, příjmení, titul / firma / název, ulice, č. p., obec, PSČ

Kontaktní osoby

Jméno, příjmení, titul osoby pověřené k podpisu Telefon E-mail

Jméno, příjmení, titul kontaktní osoby Telefon E-mail

E-mail pro komunikaci: Souhlasím se zasíláním vyúčtování a souvis. písemností e-mailem
Způsob provádění plateb: Bezhotovostním převodem na účet

V hotovosti 
Poštovní poukázkou

Způsob využití nemovitosti
Trvalé bydlení, rekreace
počet osob / doba užívání nemovitosti při rekreaci
Jiný /např.: restaurace, hotel, ordinace, čerpací stanice, výrobní objekt,…)

Odvádění odpadních vod do kanalizace
ANO NE, odpadní vody jsou likvidovány:

Odvádění srážkových vod do kanalizace
ANO NE, srážkové vody jsou likvidovány:

(vyplňte v případě, že jsou srážkové vody odváděny do kanalizace)

Vlastní zdroj vody (např. studna, vrt atd.)
Není
Je, ale není využíván
Voda z vlastního zdroje je využívána - doplňte způsob užívání (v domácnosti, zahrada atd.)

V , dne

                                            Podpis nového odběratele

K žádosti přikládám následující dokumenty
kopii dokladu o vlastnictví nemovitosti (kupní či jiná smlouva, Výpis z katastru nemovitostí, Úmrtní list - v případně úmrtí původního odběratele)
náčrt situace odvádění srážkových vod do kanalizace, je- li nemovitost využívána k jinému účelu než k trvalému bydlení
kopii Výpisu z Obchodního rejstříku (IČ, obchodní jméno, sídlo, atd.), je-li nový odběratel právnická či fyzická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku
kopii živnostenského listu, je-li nový odběratel fyzická osoba podnikající
kopii osvědčení o registraci plátce daně, je-li nový odběratel plátcem DPH
půdorysy objektu s vyznačením ploch sloužících k podnikání/bydlení (u objektů sloužících částečně k podnikání a částečně k bydlení)

Prohlašuji, že souhlasím se stavem na vodoměru uvedeným v této žádosti. Dále potvrzuji správnost a pravdivost mnou uvedených údajů. Zároveň 
poskytuji souhlas se zpracováním údajů pro účely uvedené v ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Plocha v m2 s možností odtoku srážkových vod do kanalizace

Zastavěné plochy

Těžce propustné zpevněné plochy (např. asfalt, beton, 
zámková dlažba v betonovém loži apod.)
Lehce propustné zpěvněné plochy (např. zámková dlažba 
ve štěrkovém loži, štěrk apod.)

Zatravněné plochy

Druh plochy

Prohlašuji, že jsem vlastníkem vodovodní a/nebo kanalizační přípojky.                                                                                                                         Nejsem 
vlastníkem vodovodní a/nebo kanalizační přípojky, vlastníkem 
je...................................................................................................................................................................................................................                                                                                            

Plocha celkem v m2 dle výměry 
uvedené v KN

Užitná plocha sloužící k bydlení:

(výměry doložte půdorysy objektu s vyznačením ploch k podnikání a 
bydlení)

Užitná plocha nemovitosti (celkem):

Užitná plocha sloužící k podnikání:

U objektů sloužících částečně k podnikání uveďte:


