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Odběratel (žadatel) 

Titul, jméno, příjmení (obchodní firma) Datum narození (IČO) 

Zastoupený 

Ulice Popisné číslo  Orientační číslo 

PSČ Obec Tel.,fax, e-mail 

 

Vlastník připojované nemovitosti  (vyplní se pokud není  totožný s  žadatelem) 

Titul, jméno, příjmení (obchodní firma) Datum narození (IČO) 

Zastoupený 

Ulice Popisné číslo  Orientační číslo 

PSČ Obec Tel.,fax, e-mail 

 

Odběrné místo 

Ulice Popisné číslo p.p.č.k. 

PSČ Obec Tel.,fax, e-mail 

Číslo odběru   

Adresa zasílání(pokud není totožná s adresou žadatele) 

Titul, jméno, příjmení (obchodní jméno) Datum narození (IČO) 

Ulice Popisné číslo Orientační číslo 

PSČ Obec Tel..,fax, e-mail 

 

 

 

Kanalizační přípojka - doplňující údaje 

Počet osob trvale hlášených Stav vodoměru 

Způsob určení množství 
odpadních vod 

□  vodoměrem (dle 
vodného) 
□  směrnými čísly 
□  samostatné měření 

 
Kategorie odběru  □ domácnosti  
                              □ průmysl 
                              □ zemědělství 
                              □ ostatní 

Voda z jiných zdrojů 
(určení množství) 

□  vodoměrem 
□  směrnými čísly 
□  výpočtem 

Srážkové vody*) 
 

Požadovaný způsob plateb – označte a doplňte 

□ Bankovním převodem Z čísla účtu: 

□ SIPO Ve výši:                   Kč;         spojovací číslo:                                      

□ Svolení k inkasu Z čísla účtu: 

□ Měsíční záloha Ve výši:                   Kč;         z čísla účtu: 

Platby vždy provádět ve prospěch čísla účtu 17701161/0100 vedeného u Komerční banky 

Požadovaný způsob zasílání faktur – označte a doplňte 

□ Elektronicky na e-mail e-mailová adresa: 

□ Poštou na zasílací adresu  



Voda vypouštěná mimo 
kanalizaci (určení množství) 

□  vodoměrem 
□  směrnými čísly 
□  výpočtem 

Zastavěné a těžce propustné plochy 
(m2) 
Lehce propustné zpevněné 
plochy(m2) 
 
Plochy kryté vegetací (m2 ) 

Předčisticí zařízení □ ne 
□ ano:  

*) Nevyplňuje se u kategorie domácnosti 
 
 
 
Odběratel (žadatel)  potvrzuje, že se seznámil s „Obchodními podmínkami dodávky vody a odvádění 
odpadních vod“ v rozsahu jím sjednané zakázky. Zavazuje se uzavřít smlouvu před zahájením odvádění 
odpadních vod do kanalizace a plnit ustanovení ve smlouvě sjednaná po celou dobu trvání smluvního 
vztahu. 
 
 
 
 
Datum………………….  Podpis žadatele ………………….……………………..……….  
 
 
 
Vlastník (vlastníci) připojované nemovitosti prohlašuje(jí), že souhlasí s převodem odvádění odpadních 
vod na nového odběratele. Potvrzuje, že se seznámil  „Obchodními podmínkami dodávky vody a 
odvádění odpadních vod“ v rozsahu jimi sjednané zakázky. Zavazuje se uzavřít smlouvu o odvádění 
odpadních vod  pro  odběratele a plnit ustanovení ve smlouvě sjednaná po celou dobu trvání smluvního  
 
 
 
Datum………………….  Podpis(y) vlastníka(ků)………………………………….…….. 
 

Ukončení odběru 

Titul, jméno, příjmení (obchodní jméno) Datum narození (IČO): 

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování 

Ulice Popisné číslo Orientační číslo 

PSČ Obec Tel., fax, e-mail 

Číslo odběru Datum ukončení odběru 

Smlouva číslo Stav vodoměru nebo jiného měřidla určujícího množství 
odpadních vod ke dni ukončení odběru 

Ukončení smluvního vztahu  □  dohodou 
 
□  výpovědí ze dne   
 

 
 
Datum ………………….    Podpis ............................................................ 
 
 
 
 
 
Datum ………………….   Podpis provozovatele .......................................... 
 

PŘIHLÁŠKA K NAPOJENÍ NA KANALIZACI – ZMĚNA ODBĚRATELE                                                   2/2 

 

 
Kanalizační přípojka - doplňující údaje 


