
Příjmení, jméno, titul (název firmy):*

Adresa trvalého bydliště (sídla firmy):*
Obec:*
Ulice:*
číslo popisné:*
PSČ:*
IČ:* DIČ:*
Rodné číslo:*
Kontaktní osoba (u firmy):
Počet připojených osob:*
Elektronické zasílání faktur: ano/ne
e-mail:
Adresa pro zasílání faktur za vodné a stočné (vyplňte, pokud se liší od adresy vlastníka nemovitosti):

číslo popisné:
PSČ:
IČ: DIČ:
ZPŮSOB  ÚHRADY PLATEB *
Četnost zálohových plateb (s ročním vyúčtováním na základě fyzického odečtu):*
měsíční* ano/ne
čtvrtletní* ano/ne
Navrhovaná výše zálohy:* Kč
Úhrada zálohových plateb:
SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) - spojovací číslo:
Trvalým příkazem k úhradě: ano/ne
Inkasní příkaz ano/ne

Způsob vrácení přeplatku: 
na účet ano/ne
Bankovní účet odběratele:
ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ - vyplní vlastník spolu s provozovatelem*
Místo odběru vody a produkce odpadních vod:*
Obec:*
Ulice:*
Číslo popisné:* Číslo parcelní:*

Účel dodávky vody:
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Zdroje vody:*
Napojení na veřejný vodovod:* ano/ne
Umístění vodoměru:* šachta: ano/ne sklep ano/ne jiné: ano/ne
Číslo vodoměru:* Datum kalibrace:
Jmen. průměr vodoměru v mm:*
Datum posledního odečtu:*

Číslo telefonu:

Stav vodoměru v m3:

Objekt trvale obydlený:
Rekreační objekt:
Probíhá stavba:

Městské Vodohospodářské s.r.o. Přeplatek do výše 100,- Kč bude použit jako záloha na další období.
Přeplatek ve výši nad 100,- Kč bude odběrateli převeden na jeho účet  nebo bude vyplacen hotově v kanceláři 

číslo orientační:

Městská Vodohospodářská s.r.o.
Na Kopečku 1341, 379 01 Třeboň

PŘIHLÁŠKA ODBĚRATELE
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Část obce:*

číslo orientační:*

ÚDAJE O VLASTNÍKOVI PŘIPOJENÉ NEMOVITOSTI - vyplní vlastník



Vlastní zdroj vody:* ano/ne
Vodoměr ano/ne Směrná čísla ano/ne

Umístění vodoměru:* šachta: ano/ne sklep ano/ne jiné: ano/ne
Číslo vodoměru:*
Jmen. průměr vodoměru v mm:*
Datum posledního odečtu:*
Množství dodávané vody bude zjišťováno výpočtem:* ano/ne
Ve výši:* m3/rok

Odvádění odpadních vod:*
ano
ne - jakým způsobem je zajištěno odvádění odpadních vod?

čistírna / vyvážecí jímka / jiné - upřesnit
V případě, že odběr vody není měřen, je množství vypouštěné vody stanoveno dle ročních směrných čísel uvedených ve vyhlášce

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

ano/ne

Odvádění srážkových vod :  *
A - zastavěné plochy a těžce propustné plochy:* m2 

B - střecha 5 až 10 cm m2 

C - propustné zpevněné m2 

D - vegetační střecha 11 až 30 cm m2 

E - vegetační střecha od 31 cm m2 

F - propustné m2 

CELKEM: m2 

Odvádění srážkových vod mimo kanalizaci :  *
Retenční nádrž:
Vsakovací jímka:
Jiné:

Datum: Podpis:

Poznámka: povinné údaje *
nepovinné údaje

Vyplněný dotazník zašlete na adresu firmy  Městská Vodohospodářská s.r.o.

ano / ne

V souladu s Poučení o zpracování osobních údajů odběratelů při dodávkách pitné vody vodovodem a při odvádění odpadních vod kanalizací 
pro veřejnou potřebu, které mi poskytla společnost Městská Vodohospodářská s.r.o., IČ 28136853, se sídlem Na Kopečku 1341, 379 01 

Třeboň, jako správce mých osobních údajů (dále jen "správce"), tímto dávám souhlas, aby správce zpracovával výše uvedené osobní údaje. 
Beru na vědomí, že tyto údaje nejsem povinen/povinna správci poskytnou a že svůj souhlas můžu kdykoliv pro budoucno zcela nebo z části 

odvolat, a to bezplatně. 

ano / ne

Napojení na veřejnou kanalizaci:*

Stanoven paušál:

Razítko:

Datum kalibrace:*

Stav vodoměru v m3:*
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