
Jedná se o: dodávku vody a odvádění odpadních vod
dodávku vody
odvádění odpadních vod

Odběrné místo (připojená nemovitost) - VYPLŇTE VŽDY Číslo odběru (vyplní provozovatel)

Adresa

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

Odběratel (vlastník nemovitosti) - VYPLŇTE VŽDY

Jméno, příjmení, titul / firma / název

Datum narození /IČ DIČ (vyplní plátce DPH) Zápis v obchodním rejstříku

NÍŽE VYPLŤE POUZE ÚDAJE, KTERÉ SE MĚNÍ
Adresa trvalého pobytu / sídla firmy

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

ID datové schránky (pokud je založena) (*)

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: Inkaso č. účtu:

SIPO spojovací číslo:

Bezhotovostním převodem na náš účet č. 197598826/0300

Uveďtě číslo účtu pro vrácení přeplatku číslo účtu:

Způsob placení nedoplatku: Bezhotovostním převodem na náš účet č. 197598826/0300

V hotovosti na pobočce !!! pokladna otevřena pouze v pondělí od 7:30 do 14:00

Poštovní poukázkou

Způsob stanovení množství dodávané vody vodoměrem umístěným (co nejpřesněji)

(např.: ve sklepě, garáži, tech. místnosti, v šachtě před domem, apod.)

dle směrných čísel 

ZMĚNA ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE SMLOUVĚ

Přeplatek při vyúčtování bude použit na 
snížení následujících záloh

(Česká Skalice včetně místních částí, obec Říkov)



Způsob stanovení množství odváděných odpaních vod

měřícím zařízením odběratele

dle množství vody dodané ve výši zjištěné vodoměrem

součet množství zjištěného vodoměrem a množství získané z jiných měřených zdrojů

dle směrných čísel

Způsob využití nemovitosti
Trvalé bydlení počet připoj. osob (uvádí se počet skutečně připojených osob, nezáleží na místě trvalého bydliště)

Rekreace doba užívání nemovitosti a počet osob

Jiný /např.: zahrada, 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.)

K žádosti přikládám následující dokumenty
náčrt situace odvádění srážkových vod do kanalizace, je- li nemovitost využívána k jinému účelu než k trvalému bydlení
půdorysy objektu s vyznačením ploch sloužících k podnikání/bydlení (u objektů sloužících částečně k podnikání a částečně k bydlení)
doklady prokazující vlastnictví vodovodní a/nebo kanalizační přípojky jinou osobou než je vlastník nemovitosti (odběratel)
potvrzení o platnosti ověření vodoměru/jiného měřícího zařízení
Plná moc osoby pověřené k podpisu

jiné

V , dne

Zastavěné plochy

Druh plochy
Plocha celkem v m2 dle výměry 

uvedené v KN Plocha v m2 s možností odtoku srážkových vod do kanalizace

Užitná plocha sloužící k podnikání:

Užitná plocha sloužící k bydlení:

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.)

KE SMLOUVĚ Č. ......................... ZE DNE …...................

!!! UPOZORŇUJEME, ŽE JE VAŠÍ POVINNOSTÍ HLÁSIT JAKOUKOLI ZMĚNU ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE SMLOUVĚ (FORMULÁŘI), V OPAČNÉM 
PŘÍPADĚ SE VYSTAVUJETE RIZIKU ULOŽENÍ POKUTY !!!

Datum, razítko a podpis provozovatele

TATO ŽÁDOST SLOUŽÍ JAKO DODATEK Č. …........

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

Údaje označené symbolem (*) jsou nepovinné, ale umožní nám jednodušší komunikaci s vámi ohledně smlouvy, vyúčtování, výměny vodoměrů apod..
Potvrzuji správnost a pravdivost mnou uvedených údajů. Zároveň poskytuji souhlas se zpracováním uvedených údajů pro účely sepsání odběratelské 
smlouvy a k ostatním souvisejícím záležitostem.

Jméno a podpis odběratele (razítko)

Zatravněné plochy

U objektů sloužících částečně k podnikání uveďte: Užitná plocha nemovitosti (celkem):

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


