
VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl c, vložka 18281  
IČ: 47538457; DIČ: CZ47538457; tel. 321 737 171, e-mail: vodos@vodoskolin.cz; 

 
ŽÁDOST O ODEČET STOČNÉHO 

Předmět žádosti:  
     

změna smlouvy č. ......................................   

   

Předmět smlouvy:   

Odečet zálivky    
Obec: 

............................................................. ulice: ............................................... č.p.: ............ 

Spínač-folio: ...............................................  
 
1. Provozovatel vodovodu a kanalizace (dále jen „provozovatel“):  
VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl c, vložka 18281  
IČ: 47538457; DIČ: CZ47538457; tel. 321 737 171, e-mail: vodos@vodoskolin.cz; 

zastoupená Ing. Romanem Peškem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti  

a Ing Jaroslavou Nešporovou, finanční ředitelkou a jednatelem společnosti 

 
2. Odběratel - vlastník nemovitosti: 
 
Jméno a příjmení / firma: .......................................................................................................................................... 
 
Adresa trvalého bydliště / sídlo firmy (ulice, č.p., obec, PSČ): ......................................................................................... 
 
Datum narození / IČO: ...................................................................... DIČ: ........................................................ 
 
Zápis v obchodním rejstříku u: ............................................................... oddíl: ........... č. vložky: ........................ 
 
Statutární zástupce: .................................................................................................................................................. 
 
Způsob úhrady faktury: SIPO ……………………………………… Převodní příkaz/Inkaso ……………………………………………………… Složenka 
 
Telefon: ............................................. E-mail: …..........................................  Elektronické zasílání faktury  ANO /  NE  

Zasílací adresa: ........................................................................................................................................................ 

3. Daňový plátce (je-li jiný než odběratel):  

Jméno a příjmení / firma: .......................................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliště / sídlo firmy (ulice, č.p., obec, PSČ): ................................................... ...................................... 

Datum narození / IČO: ...................................................................... DIČ: ........................................................ 

Zápis v obchodním rejstříku u: ............................... ................................    oddíl: ........... č. vložky: ........................ 

Statutární zástupce: ........................................................................................................ .......................................... 
 
Způsob úhrady faktury: SIPO ……………………………………… Převodní příkaz/Inkaso ……………………………………………………… Složenka 
 
Telefon: ............................................. E-mail: …..........................................  Elektronické zasílání faktury  ANO /  NE 
 
Zasílací adresa: ........................................................................................................................................................ 
 
4. Odběrné místo / místo odvádění odpadních vod - připojovaná nemovitost: 
 

Způsob zjišťování množství vody: odebrané vody: □ dle vodoměru  
Odběratel souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jeho osobní údaje, a to v rozsahu předmětu této žádosti.  
 
5. Čestné prohlášení: 

 
- Čestně prohlašuji, že část vody odebrané nebudu vypouštět do veřejné kanalizace – prokazatelně bude využita na pozemku 

v mém vlastnictví p.p.č. …………........., k.ú………………..………………………. (doložit - LV/inf.zKÚ)  
- Pro odpočet stočného zajistím na své náklady osazení podružného cejchovaného měřidla (doložit záruční list), pracovníci 

VODOS s.r.o. měřidlo technicky zabezpečí (zaplombují).  
- Při uzavření smlouvy na podružné měřidlo nahlásím stav fakturačního měřidla. 

 
6. Ostatní důležité informace: 
 

- Náklady za technické zabezpečení měřidla platí odběratel dle platného ceníku VODOS s.r.o. Podružné měřidlo je v majetku 

odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla dle zákona o 

Metrologii č. 505/1990 Sb. 

- Měřidla budou odečítána společně dle fakturačního období pracovníky VODOS s.r.o. 
 

  
 
 
V ................................................., dne: .............................. 

........................................................................ 
Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti – objednatele 

mailto:vodos@vodoskolin.cz

