
OBEC ROUCHOVANY

Přihláška (podklad pro uzavření smlouvy)
 Odběr pitné vody                     Odvádění odpadních vod

 Nové odběrné místo                Stávající odběrné místo

Číslo smlouvy:

Číslo odb. místa:

Adresa odběrného místa:
(U pozemku číslo parcely a k.ú.)

Popis odběrného místa: 
(Např. Rodinný dům, bytový dům, chata, výrobní hala, pozemek, stavba atd.)

Počet trvale připojených osob: 

Dodávka pitné vody:  Veřejný vodovod  Vlastní zdroj Velikost vodoměru: 

Odvádění odpadních vod:  Veřejná kanalizace    Jímka na vyvážení  Septik  Domovní ČOV

Odvádění srážkových vod:1)  Veřejná kanalizace  Dešťová kanalizace  Jiný způsob: 

Odběratel:

Příjmení, jméno / Obchodní název: 
(dle ŽL nebo OR)

Osoba opráv. k podpisu sml.: Kontakt. osoba: 

Adresa:  

Telefon: E-mail: 

Datum narození: IČ: DIČ: 

Vlastník nemovitosti / pozemku a přípojky (pokud není shodný s Odběratelem):

Příjmení, jméno / Obchodní název: 
(dle ŽL nebo OR)

Obec: Ulice: ČP / ČO: 

PSČ: Telefon: E-mail:

Datum narození: IČ: DIČ: 

Zasílací adresa (pokud není shodná s adresou Odběratele):

Příjmení, jméno / Obchodní název:

Obec: Ulice: ČP / ČO: PSČ: 

Zálohy: 

 NE           ANO Četnost záloh:  Výše zálohy:  

Způsob úhrady záloh:

 Příkazem k úhradě z účtu č.:  SIPO spoj.č.: 

Způsob úhrady vyúčtování (faktur):

 Příkazem k úhradě z účtu č.:  Poštovní poukázka

 SIPO spoj.č.: Četnost vyúčtování: 

Způsob vrácení přeplatku:

 Poštovní poukázka                     Převodem na účet č.: 

Doklady k přihlášce nového odběrného místa: 
(PD, výpis z LV, kupní smlouva, stav. povolení, kolaudační rozhodnutí, výpis z OR nebo ŽR apod.)

Odběratel potvrzuje správnost údajů uvedených v této „Přihlášce“, zavazuje se hlásit dodavateli veškeré změny



OBEC ROUCHOVANY

uvedených údajů a svým podpisem stvrzuje platnost „Přihlášky“:

Datum: Podpis, razítko:

1) Pouze u nemovitostí využívaných k podnikání. V případě odvádění srážkových vod veřejnou kanalizací přiložte 
vyplněný formulář „Stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace“ 
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