
              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 trvalého 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 (případně e-mail)

V , dne

za původního odběratele:

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

(pro obce Nahořany, Dolsko)

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 trvalého 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,…)

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
doklady prokazující vlastnictví vodovodní přípojky jinou osobou než je vlastník nemovitosti (odběratel)
Plná moc osoby pověřené k podpisu
jiné

V , dne

Poznámky:

Prohlašuji, že jsem vlastníkem vodovodní přípojky.                                                                                                                                                                                                              
Nejsem vlastníkem vodovodní přípojky, vlastníkem je  (nutno doložit).................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................      

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.
Prohlašuji, že souhlasím se stavem na vodoměru uvedeným v této žádosti.

Jméno a podpis nového odběratele (razítko)

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


