Vymazat formulář

STANOVENÍ SPOTŘEBY VODY PRO OBYTNÉ DOMY PODLE
SMĚRNÝCH ČÍSEL ROČNÍ POTŘEBY VODY
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 204, 530 02 Pardubice
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

 provoz Pardubice: Teplého 2014, 530 02 Pardubice tel.: 466 798 411
 provoz Přelouč: Trstenická 1490, 535 01 Přelouč tel.: 466 959 113
 provoz Holice: Hradecká 1092, 534 01 Holice tel.: 466 920 492

technické číslo odběru

Použití směrných čísel roční potřeby vody
Stanovení spotřeby vody podle směrných čísel potřeby vody a podle tohoto formuláře se provádí u
odběratelů, kteří vypouští do veřejné kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu.
Stanovení spotřeby vody podle tohoto formuláře se nevztahuje na odběratele, kteří jsou připojeni na veřejnou
kanalizaci i vodovod a jako výhradní zdroj vody používají veřejný vodovod. U těchto odběratelů se
předpokládá, že množství vody vypouštěné do kanalizace je stejné jako množství odebrané z vodovodu a
tedy měřené na vodoměru.

Stanovení spotřeby vody
nové napojení na kanalizaci

změna údajů

Údaje o odběrateli (vlastník nemovitosti)
jméno a příjmení:
rodné číslo nebo datum narození:
odběrné místo (obec, ulice, č.p.):

telefon:

e-mail:

Podklady pro určení spotřeby vody
směrné číslo potřeby
vody

Vybavenost objektu, bytu
1. byt s tekoucí studenou vodou mimo byt

15

2. byt bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku)

25

3. byt s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku)

35

3
m /os./rok

počet
obyvatel
________

3

________

3

________

m /os./rok
m /os./rok

Druh objektu:
rodinný dům s max. 3 byty
3
- k spotřebě dle bytu se připočte 1m /os./rok
rekreační chata (chalupa)
- potřeba se určuje podle položek 1,2,3 vybavenosti s přihlédnutím k době, po kterou je chata
3
během roku využívána (min. 5 m /os./rok)

Prohlašuji, že všechny údaje mnou uvedené se zakládají na pravdě.

datum

podpis odběratele

