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ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHOMÍSTA — VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
  
 
 

 

 

 

 

  

Provoz Č. odběru

Odběratel (žadatel)

Titul, jméno,příjmení (obchodní firma) (Ac vew mord | Datum narození(IČO) ; z Pow

Zastoupený

Ulice U DVONOELY Z b00JET Popisnéčíslo MPROPSÍ Orientační číslo

PSČ9, Zá | Obec zgez ď Tel.,fax, e-mail PODVDY VOV
 

 

   

 

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

 

| Titul, jméno,příjmení (obchodní firma) m narození(IČO)
 

  Zastoupený
 

 

   

Ulice Popisnéčíslo | Orientační číslo
 

Tel.,fax, e-mail 
 

 

 

Vlastník přípojky (vyplní se pokud není totožný s žadatelem)
 

 

Titul, jméno, příjmení (obchodní firma)
  

Zastoupený

 

  
 

(Ulice Popisné číslo Orientační číslo
 

Tel.,fax, e-mail

 

 

 

Odběrné místo
 

Ulice p.p. č.k. | Popisné číslo 7
  PSČ 24507 | Obec PV Tel.,fax, e-mail arobi evzasí dea
 

Počettrvale připojených osob
 

Adresa zasílání (vyplní se pokud není totožná s adresou žadatele)
 

 

 
 

Titul, jméno, příjmení (obchodní jméno) /A/C. voa/ dloméer Datum narození (IČO)

Ulice „ >vome25 Popisné číslo Zb Orientační číslo

Psč JE 00 | Obec Zoo © Tel.,fax, e-mail povat(R) Vourdn 22 
 

 

Požadovaný způsob plateb — označte a doplňte
 

 

 

 

Bankovním převodem Z čísla účtu: HYIIAM OJÁZf00

o SIPO Ve výši: Kč; spojovacíčíslo:

n Svolení k inkasu Z čísla účtu:

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

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

 

Požadovaný způsobzasílání faktur — označte a doplňte
 

o Poštou na zasílací adresu zElektronicky na e-mail e-mailová adresa: „4PlRSme vam
   
 



ÁDOSTO ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA - VODOVODNÍPŘÍPOJKY   
 Vodovodnípřípojka — technické údaje

 

 

 

 

 

  
 

Napojeno na vodovodnířád Způsob napojení

Materiál Délka (z toho na veřejném Průměr
pozemku

Způsob určení množství svodoměrem Umístění vodoměru v suterénu
nD směrnýmičísly D ve vodoměrné šachtě

o jiné
Kategorie odběru xdomácnosti KSSS

o průmysl . elikost a kapacita vodoměru
8 zemědělství ZpracovatelPD1o ostatní

- an Číslo zakázky, datumPředpokládaný roční odběr vody    
 

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
odběru vody a plnit ustanovení ve smlouvě sjednaná po celou dobu trvání smluvního vztahu.

+0,Zo PodpisrlDatum ..

Vlastník (vlastníci) připojované nemovitosti prohlašuje(jí), že souhlasí se zřízením vodovodní
přípojky za účelem odběru vody v souladu s „Obchodními podmínkami dodávky vody a odvádění
odpadních vod“ vrozsahu jimi sjednané zakázky. Před uvedením nové vodovodní přípojky do
provozu uzavře (uzavřou) s provozovatelem vodovodu smlouvu o dodávce vody pro odběratele.

DALNÍ zoaova:ozacgszs Podpis(y) vlastníka(ků) -eee

Přílohy: Doklad o vlastnictví napojované nemovitosti
Projektová dokumentace

Stanovisko Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. (provozovatele)

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. souhlasí s napojením vodovodní přípojky podle
zpracované dokumentace a s odběrem vody pro připojovanou nemovitost. Napojení na vodovodní
řad provede provozovatel nebo osoba, které ktomu dal provozovatel písemný souhlas. Po
dokončení vodovodnípřípojky vyzve žadatel provozovatele k účasti na přejímce dokončenéstavby.
Podkladem pro přejímku je dokumentace podle skutečného provedení, geometrické zaměření
stavby, zápis o provozní tlakové zkoušce, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s pitnou
vodou. Přípojka bude vybudována v souladu s technickými požadavky pro napojení. Souhlas má
platnost dva roky ode dne vystavení.

 Technické údaje

 Tlakové poměry v místě přípojky (maximální /minimální)
 Ukazatele jakosti obsah vápníku

 obsah hořčíku

    obsah dusičnanů

 

DATUM sznooorisssy pzcks Podpis provozovatele..


