VODA CZ SERVICE s.r.o., vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 25281
Sídlo: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř
info@vodaczservice.com ; Tel.: +420 491 433 057; IČ: 275 45 547; DIČ: CZ 27545547

Podklad pro zpracování smlouvy o odvádění odpadních vod
Producent odpadních vod - majitel nemovitosti (smlouvu uzavíráme POUZE s majitelem nemovitosti):

Název/ jméno a příjmení/titul
Adresa: (sídlo/trvalý pobyt)
Dat. nar.:

IČ:

DIČ :

Tel:

Email:

Číslo účtu:

Adresa pro doručování (liší-li se od adresy sídla nebo trvalého pobytu):
Název/ jméno a příjmení/titul
Adresa:
Odběrné místo:
Obec
Ulice
Č.p. (parc.č. není – li čp.)
PSČ
způsob využití objektu (trvalé bydlení, rekreační
objekt, provozovna firmy apod.) :
.
Odběratel prohlašuje, že v tomto odběrném místě je počet trvale připojených osob :
(nejedná se o počet trvale hlášených osob ve smyslu trvalého pobytu, ale počet osob
fyzicky bydlících)
Materiál kanalizační přípojky:

…………………….

Dimenze kanalizační přípojky:

…………………….

Datum účinnosti smlouvy (napojení) :

……………………..

Stav vodoměru k datu účinnosti smlouvy :
(doplní technik provozovatele)

………………………

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

Pouze veřejný vodovod s vodoměrem

ANO

/

NE

b)

Pouze vlastní studna, osazená vodoměrem

ANO

/

NE

c)

Pouze vlastní studna bez měřícího zařízení

ANO

/

NE

d)

Souběh zdrojů VEŘEJNÝ VODOVOD +
VLASTNÍ STUDNA s vodoměrem

e)

/

NE

ANO

/

NE

ANO

/

NE

Souběh zdrojů VEŘEJNÝ VODOVOD +
VLASTNÍ STUDNA bez měření

f)

ANO

Vlastní samostatné měření vypouštěných
odpadních vod

Způsob zasílání faktur:
(vybrat jednu možnost, provozovatel preferuje možnost a), platnou zakroužkovat)
a)

Elektronicky na e-mailovou adresu

ANO

/

NE

b)

Českou poštou na doručovací adresu

ANO

/

NE

Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem kanalizační přípojky.
Odběratel prohlašuje, že je vlastníkem připojené nemovitosti.

…………………………………………….
Místo podpisu, datum

………………………………………….
Podpis budoucího odběratele

Napojení bylo odsouhlaseno vlastníkem kanalizace – Obec VŠESTARY :

…………………………………………….
Všestary dne

………………………………………….
podpis za obec Všestary
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