
 

 

 

 

 

ZMĚNA STÁVAJÍCÍ SMLOUVY 
číslo odběru (10 číslic) …………………..……………. 

Slouží k náhradě původní smlouvy smlouvou novou dle novely č. 275/2013 Sb.  
Zákona o vodovodech a kanalizacích. 
 
Předmětem smlouvy je:  vodné stočné srážkové vody 
 
Odběratel     

jméno a příjmení/ firma 

 

datum narození/IČO           DIČ (pouze plátce DPH)                       zápis v obchodním rejstříku 

Adresa odběrného místa 
 

 

ulice číslo popisné obec                                           katastrální území parcelní číslo 
Adresa pro zasílání písemností (v případě, že je odlišná od adresy odběrného místa) 
 

ulice číslo popisné obec PSČ název pošty 

 
Kontaktní informace 
 

jméno, příjmení, titul osoby pověřené k podpisu smlouvy                          telefon e-mail 
 

Souhlasím se zasíláním faktur na  e‐mail:         
(faktury nebudou zasílány poštou)               ____________________________ 
 
 

Vlastnické vztahy 
odběratel je vlastníkem vodovodní přípojky   odběratel je vlastníkem kanalizační přípojky 
vlastníkem vodovodní přípojky je ………………………………………………….………………………………………………………………… 
vlastníkem kanalizační přípojky je …………………………………………………………………………………………………………………… 
vlastníkem připojené stavby nebo pozemku je odběratel 
vlastníkem připojené stavby nebo pozemku je………………………………………………………………………………………………… 

POČET TRVALE PŘIPOJENÝCH OSOB JE: …….....      UMÍSTĚNÍ VODOMĚRU: ……………………… 

Dodávka pitné vody 
Kategorie odběrného místa:     domácnost        průmysl       zemědělství    ostatní  
 
Odvádění splaškových odpadních vod do kanalizace 
     ano ne, odpadní vody jsou zneškodňovány:…………………………………………………………………………………… 
Předčištění  septik  jímka  domácí ČOV   drtič  jiný………………………… 
Zjišťování množství odváděné splaškové odpadní vody: 
dle množství dodané vodovodem – v místě není žádný jiný zdroj 
dle množství dodané vodovodem s připočtením množství dodané z jiného zdroje (studna, dešťová voda) 
dle množství dodaného z vlastního zdroje 
Vlastní zdroj vody na odběrném místě:   JE   NENÍ 
Voda z vlastního zdroje je používána (domácnost, zálivka, …) ……………………………………………………………………… 
 
Jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace?    ANO  NE 

I když jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace, na domácnosti a plochy nemovitostí určených 
výhradně k trvalému bydlení se nevztahuje povinnost platit za jejich odvádění. 
Potvrzuji  správnost  a  pravdivost  mnou  uvedených  údajů.  Zároveň  poskytuji  souhlas  se  zpracováním  údajů  pro  účely  uvedené 

v ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V………………………………………………………., dne……………………………………      
             
               ………………………….………………………….            podpis odběratele 
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