Podklady pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění
odpadních vod
uzavřená dle § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
v platném znění

I. Smluvní strany
Provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen provozovatel):
Obchodní firma:
1.Vodohospodářská společnost, s.r.o.
se sídlem:
Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy
jednající ve věcech smluvních:
Ing. Martin Aleš, jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických:
Ing. Martinem Alešem
IČ:
47551917
DIČ:
CZ47551917
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. Praha
číslo účtu:
19-6008470207/0100
telefon:
220910331
e-mail:
info@1vodohospodarska.cz
web:
www:stredoceskavoda.cz
ID datové schránky:
mzq5pp4
zasílací adresa:
Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22775
Provozovatel byl k uzavření smlouvy smluvně pověřen vlastníkem vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu.
a
Odběratel - vlastník nemovitosti (dále jen odběratel):
Jméno a příjmení / Obchodní firma (zastoupená ve věcech smluvních a technických): ……………..……
……………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………
trvale bytem / se sídlem: …………………………………………………………………………………………...
datum narození/ IČ, DIČ, ID datové schránky: …………………………………………………………………..
zasílací adresa: ……………………………………………………………………………………………………..
telefon: ……………………………………………………………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
Místo plnění - adresa odběrního místa: …………………………………………………………….…………..
Dodávka vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:*)
Bude měřena:*)

Ano

Ne

a - vodoměrem dle skutečné spotřeby
b - dle ročních směrných čísel (není-li osazen vodoměr)
c - technickým propočtem

Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu:*)
Profil kanalizační přípojky:*)

a - DN 150

b - DN 200

Ano

Ne

c - jiné DN………..

Odběratel odvádí odpadní vodu z těchto zdrojů:*)
a - pouze z veřejného vodovodu – množství je stanoveno měřidlem
b - z veřejného vodovodu a jiného zdroje (např. studna)
c - pouze z jiného zdroje (např. studna)
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Informace o odběrním místě:*)
- počet napojených osob: trvale ……..….

sezónně ……...…

- počet zaměstnanců: ……….. provozovaná činnost: …………………………………………………..…..
Vlastník připojené stavby:
Vlastník připojeného pozemku:
Vyúčtování - doklad za dodávku vody, odvádění a čištění odpadních vod bude zasílán: *)
a) faktura poštou
b) složenka poštou
c) e-mailem na adresu: ………………………………………………………………………………….

*) vyberte dle skutečnosti

……………………………………………
Odběratel - podpis
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