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U nezastavěných pozemků Katastrální území Č. parcely
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PSČ Obec Ulice Č. popisné Č. orient.
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i Jméno: vlastníka - statutárního zástupce - zplnomocněného správce

PSČ Obec Ulice Č. popisné Č. orient.

Vlastník - statutární zástupce - zplnomocněný správce   p ř i h l a š u j e   tímto výše uvedenou nemovitost   
- k odběru pitné vody z veřejného vodovodu                                                                                                                                       
- k odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací

Účel spotřeby podle druhu sazby
     D: domácnosti - rodinný domek - obytný dům - chata - zahrada - stavební pozemek - výjimky  

     O: podnikatelská činnost - služby - jiná spotřeba (mimo domácnosti)

Technické údaje:        
Limit dodávané vody: Dle potřeby odběratele, maximálně však dle jmenovitého průtoku vodoměru Qn = ..................m3/hod.
Způsob zjišťování množství odebírané vody:       vodoměrem         podle směrných čísel
Limit odváděné vody: 
voda dodaná vodoměrem .............................. m3/hod  ........... Srážkové vody dle plat.práv. předp. (příl. č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb.)
voda z jiných zdrojů........................................ m3/hod ................................................m3/rok   
jiné.................................................................. m3/hod

Druh odpadních vod:  splaškové vody  průmyslové odpadní vody  dešťové 

Vodoměr číslo Cejch Stav (m3) Dne Umístění: -  sklep - byt  -  vodoměrná šachta

jiné

Odpadní vody do veřejné kanalizace:           Ano          Ne Srážkové vody do veřejné kanalizace:           Ano          Ne  

Vlastní zdroj vody:                                         Ano          Ne Vodoměr vlastní vody č.:

Rozdělení spotřeby vody pro fakturaci podle různých sazeb:

Seznam podružných odběrů (název fi rem, spolků atd.) Sazba 

(D,O)

Sazba

(D,O)
Rozdělení % Paušál

m3/rok
Evidenční číslo 

odběru

1.

2.

Doklady nutné k projednání a realizaci přípojky: projektová dokumentace, písemné stanovisko stavebního úřadu, občanský průkaz, výpis z katastru nemovitostí, právnické osoby výpis z obchod-
ního rejstříku nebo jiné evidence, zmocnění atd.. Požadované výpisy musí být aktuální  a získané např. prostřednictvím služby Czech POINT, nikoliv v internetové aplikaci. Všechny dokumenty 
postačuje doložit v prostých kopiích bez úředního ověření. 
Energetika Chropyně, a.s. tímto informuje žadatele v souladu s ust. §11 zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů  v platném znění, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které 
jsou uvedeny v této vyhlášce, a to v souladu s registrací u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Žadatel jí tímto dává k této činnosti souhlas.K podpisu smlouvy na dodávku vody z veřejného vodovo-
du je oprávněn vlastník nemovitosti nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo osoba pověřená či zmocněná k jednání ve věci zřízení vodovodní 
přípojky a podpisu smlouvy na dodávku vody z veřejného vodovodu.

Vlastník nemovitosti potvrzuje správnost údajů uvedených v přihlášce, souhlasí s rozdělením spo-
třeby pro fakturaci podle podružných vodoměrů - procentního rozdělení - s použitím paušálu. Vzal 
na vědomí podmínky dodávky a poučení z druhé strany přihlášky, zavazuje se hlásit veškeré změny 
údajů v přihlášce uvedených a svým podpisem stvrzuje platnost uzavřené smlouvy - uzavírá samo-
statnou obchodní smlouvu. Za přípojku, která nebyla předána před zásypem provozovateli, nese 
odpovědnost pro případ poruchy vlastník nemovitosti.

Datum:.................................................................................................................................................

Dodavatel potvrzuje platnost přihlášky a uzavírá s vlastníkem tímto současně smlovu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod - obchodní smlouvou číslo

Podpis (razítko):........................................................................

Přílohy: 1. Smlouva o odběru - obchodní smlouva
 2. Podklady pro výpočet procentního rozdělení nebo paušálu vč. srážkových vod  
 3. Výpočet rozdělení spotřeby vody podle různých sazeb    
 4. Nabývací titul nebo výpis z evidence nemovitostí    
 5. Zplnomocnění zástupce vlastníka - správce
 6. Schema přípojky s délkovými a hloubkovými údaji

Nehodící škrtněte

.…………………….........................., a to od...............................

Datum:....................Podpis (razítko)...........................................

Dodavatel: Energetika Chropyně, a.s.

Evid. Číslo odběru:

PŘIHLÁŠKA
K ODBĚRU PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
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Do technické evidence přípojek zavedl:  dne:

Vyplní útvar prodeje vody

Číslo odběrného místa:

Smlouva č.:  Ze dne: Zpracoval (a):

Údaje o realizaci přípojky: Technické údaje skutečného provedení:

Datum provedení přípojky: Jmenovitá světlost: ........................................... mm

Přípojku provedl:   Materiál: 

Montáž potrubí: 

Napojení na řad: Délka přípojky:...................................................... m

Tlakovou zkoušku provedl: Veřejná část: ....................................................... m

Domovní část: ..................................................... m

Celkem: ............................................................... m

Dne: .........................................................................................................

Uliční řad:

Číslo: 

DN: .................................................................... mm

Materiál: 

Polohopis přípojky a schéma:

Zákres provedl:........................................................................................................................dne:.................................................

Do technické evidence zavedl:................................................................................................dne:.................................................
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