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Podklad pro změnu smlouvy  
na    dodávku vody         odvádění odpadních vod 

 

(zakřížkujte požadovanou variantu) 
dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) 

 
Odběrné místo (OM):      
 

obec: …………………………………….…………..…….ulice: …………..……..…………….. č.p./č.e.:….…/….. 
 

číslo vodoměru ………………………    stav vodoměru: ……………………. 

Datum ukončení odběru, předání: ……………….… Žádám o vyúčtování spotřeby:   
 

Původní odběratel (vlastník) k zaslání konečného vyúčtování: 
Jméno a příjmení/obchodní název (dle OR nebo ŽL): ……………….…………………………………………….………. 
 

Bydliště (případně zasílací adresa) ……………………………………………………….………………………....…. PSČ:. …..…….…  

Kontakt: �  ………………………….…….… fax: ……………..…….………………  e-mail: …...……………….…………..………….. 
 

Nový vlastník (odběratel) doloží vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí nebo předávacím protokolem k nemovitosti: 

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

Bydliště ……………………………………………………………………………………….………………………....…. PSČ:. …..…….…  

Kontakt: �  ………………………….…….… fax: ……………..…….………………  e-mail: …...……………….…………..………….. 

Datum narození: ………………….………… IČ: ……………………...…… DIČ: …………..…………………... 

Zasílací adresa (pokud není shodná s adresou sídla): 
Jméno a příjmení/obchodní název (dle OR nebo ŽL): …………….…………………………………………….…………. 

obec: ………….……………………..…. PSČ:. …..…….… ulice:…….……...….………………č.p./č.or:….…/….. 
 
 

Doplňující údaje: 
Účel odběru vody (§ 15 odst. 2):  …. občanská vybavenost             jiný: ………….……………………………… 
 (pozemek nebo stavba připojená na vodovod nebo kanalizaci) 
 

druh připojení: vodovod           ANO-NE kanalizace           ANO-NE  

 
Materiál a profil 
přípojky vody: 

 
Materiál a profil 
přípojky kanalizace: 

 

 
Způsob zjišťování množství dodané pitné vody: vodoměrem umístěným (šachta, sklep, jinde):  ………………….. 
 
Odvádění odpadních vod kanalizací: 
a) odběratel vypouští do kanalizace vodu dodanou vodovodem 
b) odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než vodovodu:  
 zdroj: měřený: ANO-NE  vlastní studna ....   jiný zdroj .....  ...................………………… 
c) odběratel vypouští do kanalizace srážkové vody: ANO-NE (v kladném případe je nutno předložit výpis z kat.nem. a geom.plán). 
 množství odváděných srážkových vod se stanoví výpočtem dle platných právních předpisů § 31 vyhl. Mze č.428/2001 Sb. 
  
Odvádění odpadní vody jiným způsobem: 
do žumpy: ANO-NE   do septiku: ANO-NE   do trativodu: ANO-NE 
Kanalizace je ukončena čistírnou odpadních vod, proto není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky. Nedodržení této 
povinnosti je klasifikováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod. 
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Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod:  
a) dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem (dle údajů vodoměru) 
b) dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem (dle údajů vodoměru) s připočtením odpadních vod z jiných zdrojů než vodovodu 

– při výpočtu se postupuje podle směrných čísel roční potřeby vody  (v kladném případě je nutno vyplnit formulář „paušální karta“)  
c) dle směrných čísel roční potřeby vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. s tím, že pokud se směrné číslo bude měnit, bude písemně 

odběrateli oznámeno na adresu uvedenou ve smlouvě  (v kladném případě je nutno vyplnit formulář „paušální karta“). 
 
        
 
Nový odběratel má nárok na uzavření písemné smlouvy s dodavatelem na dodávku vody popř. odvádění odpadních vod. Do doby  uzavření smlouvy 
s novým odběratelem hradí spotřebu stávající odběratel. (Je možné jejich vzájemné vyrovnání dohodou.) V případě, že by 
po nahlášení data změny nový odběratel neuzavřel smlouvu a přesto odebíral vodu, popř. vypouštěl odpadní vody, jedná se o neoprávněný odběr 
s možností uložení pokuty dle zákona. Dodavatel je v tomto případě oprávněn přistoupit k přerušení dodávky vody, popř. odvádění odpadních vod. 
Podepsaní prohlašují, že uvedené údaje jsou pravdivé. 

 
 
 
Na Rusavě dne ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………….. …………………………………….. 
 stávající odběratel nový odběratel 


