
   
 

 

Žádost o změnu odběratele (vlastníka připojené nemovitosti) 

Identifikace odběrného místa (připojené nemovitosti): 

Adresa odběru    Evidenční / technické číslo odběrného místa
     (údaj je uveden na smlouvě nebo na faktuře)  

 
Ulice, číslo popisné / orientační / evidenční / parcelní, část obce, obec 

Číslo vodoměru 

Stav vodoměru ke dni ukončení smlouvy 

 
Poznámka: u některých typů vodoměrů může být číslo 
vodoměru vyraženo po jeho obvodě – mosazný kryt 
počitadla (viz. obr.) 

 

Původní odběratel: 

Jméno, příjmení, titul / firma / název 

Datum narození / IČ     
Adresa trvalého bydliště / sídla firmy 

Ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty 

Telefon     E-mail 

Žádám o ukončení smlouvy o dodávce vody / o odvádění odpadních vod ke dni

Adresa pro zaslání faktury konečného vyúčtování 

 

Jméno, příjmení, titul / firma / název (pouze v případě odlišnosti od odběratele), ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty 

 

Z titulu původního odběratele prohlašuji, že souhlasím se stavem na vodoměru výše uvedeným a zavazuji se 
uhradit případný nedoplatek z konečného vyúčtování. 

Podpisem  této  Žádosti  o  změnu  odběratele  (vlastníka  připojené  nemovitosti)  původním  odběratelem  a 
dodavatelem (Městská Vodohospodářská s.r.o., IČ: 28136853, Na Kopečku 1341, 379 01 Třeboň) je 
smlouva o dodávce vody / o odvádění odpadních vod uzavřená mezi původním odběratelem a dodavatelem 
pro shora specifikované odběrné místo dohodou smluvních stran ukončena, a to ke dni, ke kterému původní 
odběratel žádá ukončení smlouvy touto žádostí, a není-li takový údaj v této žádosti uveden, ke dni podpisu 
smluvních stran. 

V  , dne   V  , dne  

za původního odběratele:      za dodavatele:       
 
 
podpis         podpis         
 
jméno a příjmení:   jméno a příjmení:  

  čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM       čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM 

 

 
 
 
 



(výše zálohy a její četnost může být dodatečně upravena 
společností Městská Vodohospodářská s.r.o. dle skutečné spotřeby) 

Nový odběratel: 

Jméno, příjmení, titul / firma / název

Datum narození / IČ DIČ (vyplní pouze plátce DPH) Zápis v obchodním rejstříku

Adresa trvalého bydliště / sídla firmy 

Ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty 

Adresa pro zasílání písemností (v případě, že je odlišná od adresy trvalého bydliště / sídla firmy) 

Jméno, příjmení, titul / firma / název (pouze v případě odlišnosti od odběratele), ulice, číslo popisné / orientační / evidenční, část obce, obec, PSČ, název pošty 

Kontaktní informace 

Jméno, příjmení, titul osoby pověřené k podpisu smlouvy  Telefon E-mail

Jméno, příjmení, titul kontaktní osoby  Telefon E-mail

           
Způsob úhrady faktur, záloh a vracení přeplatků  Faktury     Zálohy     Přeplatky 

SIPO spoj. č.:

inkasním příkazem z č. účtu:

příkazem k úhradě - č. účtu:  

trvalým příkazem

předpokládaná výše  zálohy v Kč

Způsob využití nemovitosti (je možné zaškrtnout i kombinaci z nabízených variant) 

trvalé bydlení, privátní rekreace 

– počet osob / doba užívání nemovitosti při rekreaci (např. 2 měsíce v roce atd.):

jiný (např. restaurace, hotel, penzion, školní jídelna, stomatologická ordinace, automyčka, čerpací stanice PHM, autocentrum):

Předpokládaná roční průměrná spotřeba vody v m 3

Odvádění odpadních vod do kanalizace 

ano ne, odpadní vody jsou likvidovány:

Odvádění srážkových vod 

Druh plochy Plocha v m2 dle výměry uvedené 
v Katastru nemovitostí 

Plocha v m2 s možností odtoku 
srážkových vod do kanalizace 

Zastavěné plochy 

Těžce propustné zpevněné plochy (např. asfalt, beton, zámková dlažba 
v betonovém loži apod.) 

Lehce  propustné  zpevněné  plochy  (např.  zámková  dlažba  v štěrkovém  loži, 
štěrk apod.) 

Zatravněné plochy 

Vlastní zdroj vody (např. studna, vrt atd.) 

vlastní zdroj vody na pozemku či v nemovitosti (stavbě) není 

vlastní zdroj vody na pozemku či v nemovitosti (stavbě) je, ale není užíván 

voda z vlastního zdroje je užívána (např. v domácnosti, pro zálivku zahrady atd.) – doplňte způsob užívání:

Prohlašuji,  že  souhlasím  se stavem na vodoměru uvedeným  v této  žádosti.  Dále  potvrzuji  správnost  a  pravdivost  mnou 
uvedených údajů. Zároveň poskytuji souhlas se zpracováním údajů pro účely uvedené v ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) 
a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

V  , dne 

podpis nového odběratele 

K této žádosti přikládám následující dokumenty požadované společností Městská Vodohospodářská s.r.o.: 
kopii dokladu o vlastnictví nemovitosti (kupní či jiná smlouva, Výpis z katastru nemovitostí, Úmrtní list  - v případně úmrtí původního odběratele)  

náčrt situace odvádění srážkových vod do kanalizace, je- li nemovitost využívána k jinému účelu než k trvalému bydlení 

kopii Výpisu z Obchodního rejstříku (IČ, obchodní jméno, sídlo, atd.), je-li nový odběratel právnická či fyzická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku 

kopii živnostenského listu, je-li nový odběratel fyzická osoba podnikající 

kopii osvědčení o registraci plátce daně, je-li nový odběratel plátcem DPH 

Souhlasím se zasíláním faktur na e-mail: 
(faktury nebudou zasílány poštou) 
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