Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Přihláška
k odběru vody a odvádění odpadních vod (srážkových vod)

(Ukončení odběru)

Odběratel - vlastník připojené nemovitosti
Jméno a příjmení / název firmy:
Adresa bydliště / sídlo firmy:
Datum narození:
Zapsaná v OR:

IČ / DIČ:

Telefon:

Email:

ID datové schránky:

Zastoupený:

Bankovní spojení, číslo účtu:
SIPO, číslo účtu:
Adresa doručování faktur (pokud je jiná, než adresa trvalého bydliště):
Obec:

Ulice a čp. (ev.č.):

Odběratel - pokud není majitelem nemovvitosti (plátce faktur)
Jméno a příjmení / název firmy:
Adresa bydliště / sídlo firmy:
Datum narození:
Zapsaná v OR:

IČ / DIČ:

Telefon:

Email:

ID datové schránky:

Zastoupený:

Bankovní spojení, číslo účtu:
SIPO, číslo účtu:

Odběrní místo
Obec kde se odběrní místo nachází:
Ulice a číslo popisné:
Katastrální území a parcelní číslo:
Počet trvale připojených osob:
I. Odběr vody
z vodovodního řadu ve správě VaK Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
z vodovodního řadu ve správě jiného provozovatele
z jiného zdroje (např. studna)

PSČ:

Způsob zjišťování měření množství dodané vody
Vodoměrem

Umístění vodoměru

šachta

Paušálem (množství je stanoveno dle Směrných čísel)
Statická klasifikace odběru
(označte, čeho se odběrní místo týká)

Odběrní místo:
domácnost
zemědělství

průmysl
ostatní

Fakturace a běžný odečet
Odečet : (měsíční, kvartální, roční)

Zasílání faktur / složenek
Poštou na adresu :
E- mailem na adresu :

Úhrada faktur/složenek
Převodním příkazem z účtu číslo :
Inkaso dodavatelem z účtu č. :
Složenkou :
Jiný způsob platby :

II. Odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace
do veřejné kanalizace ve správě VaK Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
do veřejné kanalizace ve správě jiného provozovatele
do předčistícího zařízení (septik, lapol, ČOV)
do bezodtokové žumpy
jiné (jímka, trativod atd.)

Způsob zjišťování množství odváděné odpadní vody
dle množství vody dodávané vodovodem
dle množství vody dodané jiným zdrojem (studna)
měřená voda vodoměrem, paušálem , výpočtem

sklep

jiné

III. Odvádění srážkových vod
do kanalizačního řadu ve správě VaK Rychnov nad Kněžnou, s.r.o
do kanalizačního řadu ve správě jiného provozovatele
zasakování na pozemku investora
do vodního recipientu

Pokud je srážková voda svedena do veřejné kanalizace, doplní se tabulka srážkových vod, která bude přílohou ke Smlouvě o dodávce
vody a odvádění odpadních (srážkových) vod. Výpočet Srážkových vod se netýká domácností a příslušenství, které k tomuto účelu
slouží.
K uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací požaduje VaK Rychnov nad Kněžnou doložit
následující dokumenty: Kopii výpisu z Obchodního rejstříku, kopii o registraci plátce Daně (DPH), kopii živnostenského listu (fyzická
osoba podnikající), kopii dokladu o vlastnictví nemovitosti (výpis z KN), náčrt situace objektu k odvádění srážkových vod (pokud je
nemovitost využívána k jinému účelu, než k bydlení).dálnic, silnic, místních komunikací, ploch drah, zoologických zahrad a ploch
nemovitostí k trvalému bydlení. V případě, že část nemovitosti určené k trvalému bydlení není používána k bydlení, ale jedná se o
prostory k podnikání, je z této části povinnost platby za odvádění srážkových vod. Tato platba se vypočte poměrem ploch určených k
podnikání k celkové ploše objektu.

IV. Odhlášení odběrního místa

Datum odhlášení ………………………………….

3
číslo vodoměru …………………………… stav vodoměru m ……………………..

Odběratel ……………………………………………………….

Nový vlastník …………………………………………………………..

Jméno hůlkovým písmem / podpis

V: ………………………………………………………………

…………………………………
Dodavatel

…………………………………..
Odběratel - vlastník

Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

dne: ………………………………………

………………………………………..
Odběratel - plátce faktur

………………………………….
Původní odběratel

