
Adresa odběrného místa (vyplní dodavatel)

Vodné Stočné 

č. vodoměru 

Údaje o  odběrateli (vyplní odběratel)

Údaje pro výpočet množství odváděných srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (neplatí pro domácnosti)

(Výpočet množství je proveden dle metodiky v příloze č.16 k vyhlášce č.428/2001 Sb.)

Telefon

Adresa

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace

Nádražní 832,  543 01  Vrchlabí

IČO 49290240, DIČ CZ49290240, tel. 499 421 304

Zápis v OR Hradec Králové, oddíl Pr, vložka 1061

Žádost o uzavření/změně smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

IČO/ datum narození 

Ve ....................................dne:.........................................

Odběratel

jméno, podpis/razítko

Fakturační adresa

Email

Jméno, příjmení / název organizace

Počet trvale přihlášených osob 

Ulice

Stav vodoměru 

č.p. (stavební parcela)

č.odběru

Vyplněním této žádosti uděluje subjekt údajů (odběratel) správci (dodavateli – Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, 

Nádražní 832, 54301 Vrchlabí) souhlas s užitím osobních údajů pro účely zpracování návrhu  smlouvy o odvádění odpadních vod ve smyslu § 5 

odst. 2 a 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osobní údaje je 

správce oprávněn zpracovávat  pro účely uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích je odběratelem vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. V případě SJM se smlouva uzavírá s 

kterýmkoliv manželů, v případě podílového spoluvlastnictví se smlouva uzavírá se zmocněným spoluvlastníkem.

Odběratel prohlašuje, že si je vědom veškerých následků v případě uvedení nesprávných údajů na 

této žádosti nebo ve smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

Způsob zasílání faktur email.adresana adresu na email

Plocha m 
2

Druhy ploch, ze kterých jsou 

odvedené srážkové vody do 

kanalizace 

Rozměry podlahových ploch 

pro bytové a nebytové 

potřeby 

Zpevněné plochy ( střechy, asfalt, beton, zámková dlažba)

Lehce propustné plochy (štěrkové plochy)  

Plochy kryté vegetací (zatravněné plochy, sady, hřiště, zahrady)

Bytové podlahové plochy

Nebytové podlahové plochy

Celkové podlahové plochy


