
VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl 

Přihláška k  odvádění odpadních vod 

 

Podpisem této přihlášky odběratel souhlasí se zpracováním výše uvedených poskytnutých osobních údajů za účelem 
uzavření smluvního vztahu a správy odběrního místa včetně vyúčtování a fakturace vodného a stočného. 

Místo a datum vyplnění      Jméno + podpis oprávněné osoby: 

Odběrní místo: 

Údaje vlastníka/vlastníků nemovitosti  - vyplňovat pouze pokud není společná smlouva na dodávku vody 

– dle aktuálního platného výpisu z KN (jméno, adresa trvalého pobytu dle OP, rodné číslo, kontaktní telefon + 
e-mail, příp. korespondenční adresa) (právnické osoby a podnikatelé aktuální platný výpis z OR, kdo bude 
podepisovat  případně i oprávnění, pokud není statutárním orgánem) 
 

kdo z vlastníků bude plátce faktur – fakturační údaje – doručovací adresa pokud je odlišná 
(podnikatelé doložení  IČO, DIČ, výpis z OR) 

 

Forma platby – doručování /označit vybraný způsob/ - vyplňovat pouze pokud není společná smlouva na dodávku vody 

Složenka  
– vyúčtování s předvyplněnou složenkou pro úhrady na poště nebo v hotovosti pokladně, doručování pouze do schránky 

Faktura     

úhrada bankovním převodem úhrada INKASO z BÚ 
je třeba doložit svolení k inkasu 

doručování do schránky doručování e-mailem 
e-mail: 

Údaje k vypouštění odpadních vod: 

dle vodoměru / výpočtem dle směrných čísel / jinak   počet připojených osob 

materiál a profil kanalizační přípojky (novostavby geodetické 
zaměření) 

 

rozdělení spotřeby (domácnost, zemědělství, průmysl, ostatní)  

odpadní vody z vlastního zdroje - směrná čísla x výpočet x měření  
/vody z vlastních zdrojů – příloha ke smlouvě – měření – náklady hradí 
odběratel nebo výpočet dle směrných čísel/ 

 

druh vypouštěných odpadních vod  
 

předčištění odpadních vod – druh zařízení, účel, kapacita, umístění 

odkanalizované srážkové vody – zpoplatnění dle platné legislativy – mimo plochy pro domácnosti a trvalé 
bydlení 

výměry odkanalizovaných ploch v členění dle platné legislativy – samostatná příloha nejlépe vč. situačního 
plánu - typ plochy A-zpevněné, B-polopropustné, C-propustné  
nemovitosti s kombinovaným užitím celková podlahová plocha, plocha bytových/nebytových prostor a plocha 
střechy – výpočet v samostatné příloze ke smlouvě 

Další doplňující informace nebo požadavky: 


