Ligary
Hodějice 41
684 01 Slavkov u Brna

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
☐Nový odběratel – přihláška nového odběrného místa
☐Přepis odběratele – mezi současným a novým odběratelem
☐Změna údajů současného odběratele
☐nová kanalizační přípojka
☐ostatní změny: _________________________________________________________________________

Adresa odběrného místa
Číslo odběrného místa

Obec

Ulice

Číslo popisné

Změna odběru ke dni

číslo vodoměru

PSČ

Číslo parcelní

stav vodoměru

SOUČASNÝ odběratel
Příjmení, jméno (název)
Rodné číslo

IČ

Telefon

DIČ

E-mail

Fakturu za ukončený odběr zašlete na adresu

NOVÝ odběratel - přihláška / PŘEPIS odběratele / ZMĚNA ÚDAJŮ současného odběratele
Příjmení, jméno (název)
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ (SÍDLA SPOLEČNOSTI)
Ulice

Číslo popisné

Obec
IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

PSČ

Rodné číslo

IČ

DIČ

Číslo OP

Telefon

E-mail

Korespondenční adresa

Přípojka
☐Kanalizační

Odběr bude sloužit pro

☐Domácnost
☐Podnikání
☐Rekreační objekt
☐Jiné
Cena za stočné je schvalována a zveřejňována rozhodnutím valné hromady svazku. Je-li objekt využit i k jiným než
bytovým účelům, je za odvádění srážkových odpadních vod z ploch takto využívaných účtováno stočné.

Voda odváděná do kanalizace:
Způsob měření stočného
☐Shodně s množstvím vody dodané odběrateli z veřejného vodovodu a zjištěným na vodoměru (není využívána
voda z jiných zdrojů – např. studny). Níže uvedené čestné prohlášení již nevyplňujte.
☐Shodně s množstvím vody dodané odběrateli z veřejného vodovodu a zjištěným na vodoměru (dle údajů
vodoměru, provozovatele vodovou), s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů než z vodovodu s tím, že
odběratel zabezpečí měření vody z jiných zdrojů osazením vodoměru na své náklady a umožní oprávněnému
pracovníkovi dodavatele vstup na pozemek a do nemovitosti pro potřebu odečtu stavu vodoměru a kontrolu
technického stavu zařízení pro odběr vody z jiných zdrojů než z vodovodu
☐Na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, v případě když je současně využívána voda z jiných zdrojů nebo
není přípojka vybavena vodoměrem – množství v m3 ročně (viz níže uvedené čestné prohlášení)
Čestné prohlášení – nový vlastník nemovitosti prohlašuje, že v nemovitosti je
Popis

Počet osob

m3/rok

Celkem m3/rok

☐

výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout)

x

32

=

☐

výtok a koupelna (sprchový nebo vanový kout), bez WC

x

18

=

☐

Výtok bez koupelny a bez WC

x

12

=

☐Odběratel požaduje uzavření dohody na úhradu záloh ve výši _________________Kč, formou trvalého příkazu
z účtu č. : ___________________________________________ / ________________
(Výši zálohy určuje odběratel.)

Vysvětlivky:
☒Zaškrtnuté políčko – ANO,

☐Prázdné políčko – NE

Datum:

Datum:

_______________________________
Současný odběratel

___________________________
Nový odběratel

Interní záznamy společnosti – odběratel nevyplňuje
Úkon zaměstnance
Protokol převzal
Vlastnictví nemovitosti novým vlastníkem ověřil
Existenci vodovodní a kanalizační přípojky ověřil
Realizaci změn smluvních vztahů proved

Datum

Jméno, příjmení

Podpis

