Vymazat formulář

□ Přihlášení odběru
□ Změna odběru
□ Ukončení odběru

Podklad pro uzavření smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Účinnost od:
I. Dodavatel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČ: 60108631, DIČ: CZ60108631, účet č. 17699313/0300, OR Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 999

II. Odběratel - vlastník
připojené nemovitosti

Jméno a příjmení / název firmy:

Obec:

Ulice:

Část obce:

Pošta:

Datum narození / IČ:

DIČ:

Zastoupený:
Telefon:
III. Doručovací adresa
odběratele - vlastníka
připojené nemovitosti

Mobil:

Fax:

Pošta:
Mobil:

Fax:

Ulice:

Čast obce:

Pošta:
DIČ:

Zastoupený:

V. Doručovací adresa
odběratele - plátce faktur

Č. or.:

PSČ:
E-mail:

Č.p.:

Č. or.:

PSČ:

Účet č.:
OR:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Jméno a příjmení / název firmy:

Obec:

Ulice:

Část obce:

Pošta

Telefon:

Č.p.:

Jméno a příjmení / název firmy:

Obec:

Telefon:

E-mail:

Jméno a příjmení / název firmy:

Část obce:

Datum narození / IČ:

PSČ:

OR:

Ulice:

IV. Odběratel - plátce faktur

Č.or.:

Účet č.:

Obec:

Telefon:

Č.p. :

Mobil:

Fax :

Č.p.:

Č. or.:

PSČ:
E-mail:

Odběratel - plátce faktur bude vyplněn jen tehdy, není-li jím odběratel - vlastník připojené nemovitosti, popř. je-li jiná doručovací adresa odběratele,
adresy kontaktních osob, správců nebo zplnomocněných zástupců apod.
VI. Odběrné místo

Evidenční č. odběru:

Technické č. odběru:

Název odběrného místa:
Obec:

Katastrální uzemí č.:

Část obce:

Parcela č.:

Ulice:

Č.p.:

Počet trvale připojených osob:
VII. Odběr vody
vodoměr

umístění:

sdružený vodoměr

umístění:

paušální sazba dle směrných čísel, nebo technol. výpočtu

Vymazat odběr vody

m³/rok

Č. or.:

VIII. Odvádění odpadních vod
odpadní vody jsou odváděny dle vodného
odpadní vody nejsou odváděny

důvod neodvádění odpadních vod:

odpadní vody z vlastního zdroje

typ vlastního zdroje:

paušální sazba dle směrných čísel, nebo technol. výpočtu

m³/rok

IX. Srážková voda z ploch odkanalizovaných do kanalizace
Odkanalizované plochy v m²

Druh plochy

A

B
c

Podíl zpoplatněných
ploch v m²

Redukovaná plocha v m² (odkanalizovaná plocha x
odtokový součinitel)

Odtokový součinitel
0,90

zastavěné plochy
těžce propustné zpevněné
plochy
lehce propustné zpevněné
plochy

0,90
0,40
0,05

plochy kryté vegetací

Součet redukovaných ploch (v m²)
Dlouhodobý srážkový úhrn (v m/rok)
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m³ = součet redukovaných ploch v m² x dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok
z toho:
Zpoplatněné množství v m³/rok
Osvobozené množství v m³/rok

X. Statistická klasifikace odběru

□ domácnosti

□ zemědělství

□ průmysl

□ ostatní

XI. Fakturace a běžný odečet

Úhrada plátcem faktur

Četnost odečtů v měsících:

složenka

Zasílání faktur

SIPO - spoj. číslo plátce faktur :

poštou na adresu:

převodním příkazem z účtu

e-mailem na adresu:

inkaso dodavatelem z účtu

XII. Stanovení spotřeby podle směrných čísel potřeby vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
vodné

směrné číslo roční potřeby vody v m³/rok:

počet položek:

roční spotřeba v m³ celkem:

stočné

směrné číslo roční potřeby vody v m³/rok:

počet položek:

roční spotřeba v m³ celkem:

XIII. Převzetí odběru
Datum převzetí:

číslo měřidla:

stav:

m³

Odběratel - vlastník připojené nemovitosti a odběratel - plátce faktur odpovídají za závazky z této smlouvy společně a nerozdílně a
zavazují se veškeré pohledávky dodavatele vyplývající z této smlouvy zaplatit na jeho výzvu.
Odběratel(é) svým podpisem stvrzuje(jí) pravdivost a úplnost výše uvedených údajů.
V Pardubicích dne ………………………..

………………………………..

Dodavatel

…………………………………..

Odběratel - vlastník připojené
nemovitosti

………………………………..

……………………………….

Odběratel - plátce faktur

Původní odběratel

