
Místo odběru vody a produkce odpadních vod

Technické číslo

Obec

Ulice: ČP ČO 

Účel dodávky vody: rekreační    ano ne

%

m
2

Nebytový (komerčně využívaný) %

Zdroje vody:

Vodovod

 Studna

Odvádění odpadních vod:

ano     ne

Počet kanalizačních přípojek . .

m
3

Odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace ano     

Zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy m
2

(stavby, asfalt, beton atd.)

%

Lehce propustné zpevněné plochy m
2

(štěrkové povrchy, nezpevněné plochy)

%

Plochy kryté vegetací m
2

(ze kterých vody stékají do kanalizace, tzn. nevsakují se)

%

Odvádění srážkových vod do kanalizace ne

Způsob likvidace srážkových vod:

Připojení na kanalizaci

Datum připojení

z toho nebytových ploch

Počet byt. jednotek

K.ú.

z toho nebytových ploch

Počet trvale připojených osob

Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

1. Charakter a popis nemovitosti

Č.parcelní 

Č.evidenční 

z toho nebytových ploch

Bytový 

Část

Zastavěná plocha

Evidenční číslo

Stav na vodoměru ke dni připojení



IČ ne C Z

Datum narození: . .

Ulice

Obec

Způsob platby záloh: Příkaz k úhradě Inkaso SIPO Terminál Sazky

Výše první zálohy

Způsob úhrady vyúčtování:

Příkaz k úhradě Inkaso SIPO Terminál Sazky

Mobil

IČ ne C Z

Datum narození: . .

Ulice

Jméno a příjmení Titul Funkce

Kontaktní osoba (pro účely smlouvy)

Funkce

Mobil

Fax

Jméno a příjmení /Obchodní firma

Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

2. Vlastník nemovitosti

Obec Část PSČ

ČP ČO 

Plátce DPH

Zasílací adresa: Ulice

DIČ

Část PSČ

ano

Bydliště/Sídlo: ČP ČO 

Číslo bankovního spojení

Spojovací číslo SIPO

Telefon

PSČ

ČP ČO 

E-mail

3. Pověřený zástupce vlastníka nemovitosti (na základě plné moci/ mandátní smlouvy)

Jméno a příjmení /Obchodní firma

Bydliště/Sídlo:

Plátce DPH ano DIČ

Zastoupen (nebo osoba jednající na základě plné moci)

Jméno a příjmení Titul

Obec Část

E-mail

Telefon



ne e - mail

přístupové heslo bude zasláno společně se smlouvou ne

Aktivace služby SMS info

ne

Dne . .

Aktivace zákaznického účtu

ano -

Tato služba Vám pomocí internetových stránek www.pvk.cz umožní mít stálý přehled o spotřebě  vody, Vašich fakturách, 

platbách, odečtech vodoměrů a přístup k řadě dalších informací

Podpis pracovníka, který žádost převzal Podpis vlastníka nemovitosti a otisk razítka

ano

Díky této službě budete zdarma informování o plánovaných odstávkách vody, haváriích velkého rozsahu

 a o dalších důležitých informacích z oblasti vodárenství

Odběratel svým podpisem stvrzuje pravdivost a úplnost výše uvedených údajů.

mobil

Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

4. Nabízené služby

Zasílání faktur e-mailem

ano

Faktura bude zasílána na uvedenou e-mailovou adresu jako příloha ve formátu .pdf












