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PŘIHLÁŠKA, ZMĚNA*) 

k dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu 
 

Tento dokument je součástí Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění 
odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu 
 

Dodavatel: 

Společnost:  
Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou, s.r.o. 
Znojemská  428 

671 67  Hrušovany nad Jevišovkou 

Zastoupená:  Bc. Jiří Makovský    

IČ:  269 40 272 DIČ:  CZ26940272 

bankovní spojení:  1585366319/0800 Tel; fax:  515 229 160; 608 889 891 

Společnost zapsaná u:  KS v Brně, oddíl C, vložka 47075 e-mail:  kubisova@tshrusovany.cz 

 

Odběratel: 

Příjmení a jméno fyzické 

osoby 

nebo obchodní název 

právnické či podnikající 

fyzické osoby: 

 

 

Adresa (sídlo – ulice, č.p., 

PSČ, obec): 

 
 

IČ:   DIČ:   

Tel; fax:   e-mail:   

Adresa pro zasílání faktur: 

(jméno, ulice, č.p., PSČ, obec) 

 

 

 

Vlastník objektu: 

Jméno a příjmení fyzické 

osoby 

nebo obchodní název 

právnické či podnikající 

fyzické osoby: 

 

 

Adresa (sídlo): 
   

 

IČ:   DIČ:   

Tel; fax:   e-mail:   

 

 

Popis změny: 

Popište co nejpřesněji 

požadovanou změnu ve Vaší 

„Smlouvě o dodávce vody a 

odvádění odpadních vod“: 

 

Přihlášení k odběru vodného, stočného 

 

 

1. Dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu      ANO,     NE*) 

2. Odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu  ANO,     NE*) 
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Odběrné místo dodávky vody z vodovodu pro veřejnou potřebu: 

Číslo 

odběru 

Odběrné místo 
Profil 

vodoměru 

mm 

Profil 

přípojky 

mm 

Množstevní limit Způsob zjišťování množství 

odebrané vody adresa objektu 
parcelní číslo 
objektu nemá-li 

přiděleno č.p. l/den m3/rok 

       měřením 

 

Stav vodoměru ke dni vyplnění „PŘIHLÁŠKY/ZMĚNY“…………………. m3 

Umístění vodoměru: 

Vodoměrná 

šachta 
 Sklep  

Jiné – 

uveďte: 

 

 

Účel použití vody:  

Domácnost: ano 

Počet trvale 

připojených 

osob: 

 Jiné – uveďte:  

 

Odběrné místo odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu  

Číslo 

odběru 

Odběrné místo, 

adresa objektu 

popř. parcelní číslo 

Umístění kanalizační přípojky 

uveďte všechny přípojky 

Profil 

přípojky 

mm 

Množstevní limit 
Způsob zjišťování 

množství vypouštěné OV l/den m3/rok 

  

    měřením 

     

 

Původ odpadní vody dle zdroje: 
Vodovod pro 

veřejnou 

potřebu 

ano Vlastní  
Jiný – 

uveďte: 
 

 

Původ odpadní vody dle kvalitativního zatížení: 

Domácnost: ano 

Počet trvale 

připojených 

osob: 

 

Jiné – uveďte typ 

výroby nebo 

technologického 

procesu: 

 

 

Určení míst pro odběr kontrolních vzorků u podnikatelských subjektů  -  vyplní dodavatel 

Kanalizační přípojky Místo pro odběr kontrolních vzorků 

  

  

 
Množství odebrané vody a odvedené odpadní vody, v případech, kdy není měřeno vodoměrem nebo má odběratel další 
zdroj vody, bude počítáno v souladu s vyhl. č. 428/2001 Sb. tzv. „paušálem“. 
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 Platební podmínky 

 

Způsob platby zálohových plateb vodného a stočného:  

-  *SIPO – č.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-  *souhlas s inkasem – č.ú.:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-  *trvalým příkazem – č.ú. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Vyúčtování dle skutečné spotřeby na základě vystavené faktury – 1x ročně,  následovně: 

 

 - *v elektronické podobě – na mailovou adresu:……………………………………………………………………………………………………... 

-  *v tištěné podobě – poštou na adresu: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Přeplatek konečného vyúčtování vodného a stočného bude vrácen  

 -  *na účet č.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

-  * na pokladně 

 
 
 
 
 
Prohlášení odběratele: 
Veškeré údaje, které jsem výše uvedl/uvedla jsou pravdivé, jsem si vědom/vědoma, že pokud tomu tak není, vystavuji se sankcím 
uvedených ve „Všeobecných podmínkách dodávky vody a odvádění odpadních vod“ 
 
Údaje uvedl:   Dne:                            Jméno, příjmení:                    Podpis: 

 

 

 

  

Za dodavatele převzal:               Jméno, příjmení:  Hana Kubišová            Podpis: 


