
Odběrné místo (připojená nemovitost)
Číslo odběru (vyplní provozovatel)

Adresa

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

Odběratel (vlastník nemovitosti)

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

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 placení: 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 

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,…)

ŽÁDOST O INFORMACE KE ZMĚNĚ SMLOUVY
(pro obec Nahořany, Dolsko)



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)
potvrzení o platnosti ověření vodoměru/jiného měřícího zařízení
Plná moc osoby pověřené k podpisu

jiné

V , dne

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

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

Poznámky:

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)


