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Podklad pro uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod 

 

 Prosím, vyplňte všechny údaje. 

 Odběrné místo (OM), pro které požadujete připojení: 

 Obec: …………………………………………………………… Ul. a č. p./č. or.: ………………………………………………………………………  PSČ: ………………………… 
  

 Parcelní číslo: ……………………………………………… 
  

 Typ objektu:   ☐ RD ☐ Bytový dům           ☐ Rekreační objekt      ☐ Garáž  ☐ Zahrada    

   ☐ Sklad ☐ Provozovna (účel) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ☐ Výrobní objekt (účel) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

   ☐ Jiné (účel) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Adresa bydliště odběratele nebo sídlo firmy: 

 Jméno a příjmení / obchodní název (dle OR nebo ŽL): …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Obec: …………………………………………………………   Ul. a č. p./č. or.: ………………………………………………………………………  PSČ: ………………………… 

 Tel.: ……………………………………………………………   Email:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Datum narození: ………………………………………  IČO: ………………………………………………………… DIČ:……………………………………………………………… 

 Zasílací adresa (pokud není shodná s adresou bydliště odběratele nebo sídlem firmy): 

 Jméno a příjmení / obchodní název (dle OR nebo ŽL): …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Obec: …………………………………………………………   Ul. a č. p./č. or.: ………………………………………………………………………  PSČ: ………………………… 

 

 Údaje o napojené nemovitosti: 

 Počet bydlících osob v nemovitosti: …………………………………… Nemovitost je ☐ obydlena / ☐ zatím neobydlena 

 Způsob odvádění odpadních vod:    Napojení na veřejný        ☐ Ano          ☐ Ne 

 ☐ Napojení na veřejnou kanalizaci    vodovod 

 ☐ Jímka na vyvážení       Vlastní zdroj vody (studna, vrt, nádrž na dešťovou vodu): 

 ☐ Septik s přepadem do kanalizace    napojen do nemovitosti    ☐ Ano          ☐ Ne     

 ☐ Domovní čistírna odpadních vod    pouze na zalévání    ☐ Ano          ☐ Ne     

 ☐ Trativod       Vypouštění srážkových vod do veřejné kanalizace:  

 ☐ Jiný způsob: ………………………………………………………………………… ☐ Ano          ☐ Ne     

             

 Platební údaje    Zálohy (stočné)   Nedoplatky:   Přeplatky: 

 nového odběratele:     ☐ SIPO               ☐ SIPO    ☐ Bankovní spojení 

                ☐ Bankovní spojení      ☐ Bankovní spojení  ☐ Složenka 

                 Výše měsíční zálohy: ……………………… ☐ Složenka  
  

 SIPO – spojovací číslo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Bankovní spojení – č. účtu / kód banky:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Zasílání faktur emailem: ☐ Ano  ☐ Ne 

 

V ………………………………………………………………… dne ……………………………       ………………………………………………………………………………… 

                                   jméno odběratele   


