
Společnost je zapsána v OR oddíl C, vložka 18281 u Městského soudu v Praze

IČ: 47538457     DIČ: CZ 47538457  evidenční číslo

Číslo partnera:
Číslo smlouvy:

č.p. č.e.

Část obce

IČO: DIČ:
Kontaktní osoba(u firmy)

č.p. parc.č.

Vodovodní přípojka    celková délka:                                m    světlost:                                          mm

Odběr vody    průměrně:                            m3/rok    maximálně: l/s

Kanalizační přípojka    celková délka:                       m    světlost:                                            mm

Odpadní voda    průměrně:                         m3/rok    materiál:

Vlastníkem vodovodní přípojky je odběratel:    □ ANO   □    NE  Pokud ne, vlastníkem je:

Vlastníkem kanalizační přípojky je odběratel:   □ ANO   □    NE  Pokud ne, vlastníkem je:

Počet podlaží je vyšší než 2 nadzemní podlaží  □ ANO   □    NE

Vodovodní přípojka bude provedena: Kanalizační přípojka bude provedena:

□ žadatelem celá

Za VODOS s.r.o. Za VODOS s.r.o.

Limit množství dodávané vody(m3/rok):

Email

Datum narození
Telefon

  Touto dohodou se dle zákona č. 274/01 Sb. a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů   žadatel zavazuje, že se   seznámil s podmínkami pro připojení na 

vodovod a kanalizaci(viz. Příloha 1) pro veřejnou potřebu a že uhradí náklady spojené s objednanými pracemi ke zřízení vodovodní/kanalizační přípojky fakturované 

dle platného nabídkového ceníku Vodos s.r.o.

Ulice

Vlatníkem vodovodu/kanalizace je:

Vždy žadatelem s dodavatelskou účastí VODOS s.r.o. 
v rozsahu montážní práce včetně dodávky materiálu

□ žadatelem s dodavatelskou účastí VODOS s.r.o. v rozsahu 
montážní práce včetně dodávky materiálu

Příjmení a jméno, titul(název firmy)

   ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ / KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A ŽÁDOST O UZAVŘENÍ 
SMLOUVY O ODBĚRU VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Obec

Zákaznický účet:
Technické číslo:
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Obec Pošta PSČ
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Údaje o odběrateli - vlastníkovi nemovitosti

Druh připojované nemovitosti

Vodos s.r.o. jako provozovatel veřejného vodovodu/kanalizace souhlasí s napojením nemovitosti na veřejný 
vodovod/kanalizaci v souladu s předloženým projektem.

tel: 321 737171, email: vodos@vodoskolin.cz, www.vodoskolin.cz

Část A  -  Žádost o zřízení   □   vodovodní přípojky   □   kanalizační přípojky

VODOS s.r.o. Kolín III, Legerova 21, Kolín,  PSČ 280 02                                                                                                                     

Údaje o stavbě

Adresa připojované nemovitosti



Adresa pro zasílání korespondence a faktur (pokud je odlišná od trvalé adresy uvedené v části A)    □

č.p. č.e.

Faktury Přeplatky

SIPO spoj.č.: □
inkasním příkazem z č. účtu: □
příkazem k úhradě - č. účtu □ □
trvalým příkazem

poštovní poukázkou □ □

Účel dodávky vody:    □ Domácnost   □ Průmysl   □ Obchod   □ Zemědělství     

Vodné a stočné bude rozděleno dle vyhl.č. 428/2001 Sb., v poměru: Probíhá stavba   □ ANO  □ NE

Domácnost: % Trvale připojených osob:
Nebytový: % Účel využití

Zdroje vody:

□ Vodovod     spotřeba měřena vodoměrem   □ ANO □ NE     Umístění vodoměru  □ Šachta □ Jiné

□  Vlastní zdroj (studna)     spotřeba měřena vodoměrem   □ ANO □ NE                □ Jiný vodovod

Odvádění odpadních vod: Připojovaný objekt je veden jako rekreační □ ANO □ NE

Připojení na ČOV  □ ANO  □ NE            

 Stav vodoměru ke dni připojení:

Odvádění srážkových vod: (nevztahuje se na plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti)

Odvádění srážkových vod do kanalizace  □ ANO  □ NE Pokud NE, způsob likvidace:

Zastavěné plochy              m2        z toho nebytových ploch                       m2

Těžce propustné plochy                  m2        z toho nebytových ploch                       m2

Lehce propustné zpevněné plochy              m2        z toho nebytových ploch                       m2

Plochy kryté vegetací                    m2        z toho nebytových ploch                       m2

Datum Podpis žadatele/razítko Podpis zástupce společnosti VODOS s.r.o.

1) Doklad o vlastnictví nemovitosti připojované na vodovod/kanalizaci

2) Projektová dokumentace zpracovaná dle standardů provozovatele (viz. www.vodoskolin.cz)
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Obec Pošta PSČ

□ Potvrzuji, že v případě požadavku na úhradu inkasním příkazem z účtu byl na mnou uvedeném účtu zřízen příkaz k povolení 
inkasa ve prospěch účtu 1142004503/5500 s limitem jednotlivé platby inkasa  _______________Kč (pokud limit nebyl sjednán, 
uveďte Nesjednán )

Kopii potvrzení o zřízení příkazu povolení k inkasa od mého finančního ústavu přikládám k této žádosti (k doložení zřízení 
inkasa je též možné použít elektronický doklad nebo zvláštní formulář)

□  Souhlasím s elektronickým přenosem účetních dokladů na e-mailovou adresu (účetní doklady v papírové 
podobě již nebudou zasílány):  __________________________________________

Ulice

Údaje o odběrném místě

Trvale připojených osob:     

Datum připojení 
V případě že odběr vody není měřen, je množství odebrané/vypouštěné vody stanoveno paušálem dle ročních směrných čísel uvedených ve vyhl. 428/2001 Sb., v 

platném znění

Žadatel svým podpisem stvrzuje pravdivost a úplnost výše uvedených údajů

Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příloze ”Informace o zpracování osobních údajů odběratelů“ a na web. stránkách www.vodoskolin.cz

K podané žádosti bude přiloženo:

Část B  -  Podklady pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Fakturace, platby

Příjmení a jméno, titul (název firmy)


