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Podklad pro uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod  
 vodovodní přípojka 

 kanalizační přípojka 

 

Adresa odběrného místa: 

Ulice…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Číslo popisné…………..………….Číslo evidenční……………………….Číslo parcelní………………………………… 

Obec……………………………………………………………..…………………….PSČ…………………………………..………….. 

Přihláška odběru ke dni……………………………………………………………………………………………….……………… 

Číslo vodoměru………………………………………………………………Stav vodoměru………………………….………. 

Umístění vodoměru…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ODBĚRATEL – MAJITEL NEMOVITOSTI 

(Smlouvu uzavíráme POUZE s majitelem nemovitosti) 

Příjmení, jméno, název………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště (sídla) odběratele:  

Ulice…………………………………………………… Číslo popisné  ………………….Číslo evidenční……………………. 

Obec……………………………………………………………………………….PSČ…………………………………………………….. 

IČ:…………………………………DIČ:……………………………………Datum narození:………………………………………. 

Telefon:…………………………………………………. E-mail:…………………………………………………………….…………. 

Korespondenční adresa ( jestliže se liší od adresy trvalého bydliště): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…… 

Email pro doručování daňového dokladu-faktury………………………………………………………………………….  
Uvedením e-mailové adresy pro doručování daňového dokladu-faktury souhlasí odběratel s doručováním faktury tímto způsobem.  
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Odběratel prohlašuje, že na tomto odběrném místě je počet trvale připojených osob: ………………  
(nejedná se o počet trvale hlášených osob ve smyslu trvalého pobytu, ale počet osob fyzicky bydlících)  

 

Odběr bude sloužit pro:  

Domácnost, trvalé bydlení 

Rekreační objekt  

Jiné …………………………………….. 
  

 

 

 

Zdroj vody pro napojený objekt    (vybrat jednu možnost dle skutečnosti – platnou zakroužkovat): 

 

a) Pouze veřejný vodovod s vodoměrem   ANO   NE 

b) Pouze veřejný vodovod bez vodoměru                                     ANO                                  NE 

c) Pouze vlastní studna, osazená vodoměrem   ANO   NE 

 

d) Pouze vlastní studna bez měřícího zařízení   ANO   NE 

 

e) Souběh zdrojů VEŘEJNÝ VODOVOD + 

VLASTNÍ STUDNA s vodoměrem    ANO   NE 

 

f) Souběh zdrojů VEŘEJNÝ VODOVOD + 

VLASTNÍ STUDNA bez měření    ANO   NE 

 

g) Vlastní samostatné měření vypouštěných   

odpadních vod      ANO   NE 

 

V případě, že se jedná o rekreační objekt a zdroj vody pro napojený objekt je bez měřícího zařízení 

uveďte: 

 

Kolik osob užívá rekreační objekt: ………. 

Jaká je četnost užívání (počet měsíců – dnů v roce): ………………………………………… 

 

 
 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a svým podpisem vyjadřuji souhlas s tím, že údaje uvedené 

v tomto protokolu budou použity provozovatelem pro uzavření nové smlouvy. 

 

Datum:……………………………..    Podpis:…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


