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tel.: 733 282 909, 325 598 057

Obec Velenka
IČO: 00640697, DIČ: CZ0064069

www.velenka.eu
obec@velenka.eu

UKONČENÍ SMLOUVY O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
(ukončení odběru, demontáž vodoměru)
ZMĚNU SMLOUVY O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (např.
změna kontaktních údajů, změna počtu osob apod.)

ŽÁDOST O

PŘEVOD NA JINÉHO ODBĚRATELE
Odběratel:
Jméno a příjmení/ firma:
Datum narození/ IČO:
Trvalé bydliště/ sídlo firmy:
Datová schránka:
E-mail:

Telefon:

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování:

Odběrné místo:
Adresa odběrného místa:
Datum změny:

Požadovaná změna:

Číslo vodoměru:

číslo plomby:

Stav vodoměru ke dni provedení změny:

Přihláška nového odběratele- žádost o uzavření smlouvy:
Jméno a příjmení/ firma:
Datum narození/ IČO:
Trvalé bydliště/ sídlo firmy:
Datová schránka:
E-mail:

Telefon:

Počet trvale připojených osob:
Způsob užívání objektu:

trvale

rekreačně

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti o ukončení Smlouvy jsou správné a úplné.
Jsem si vědom (a) možných následků při uvedení nepravdivých údajů a případných následků
vzniklých z mého jednání.

V

dne

Původní odběratel

V

dne

Nový odběratel

V

dne

Provozovatel

Obec Velenka
IČO: 00640697, DIČ: CZ0064069

Velenka 44, 289 12 Sadská
tel.: 733 282 909, 325 598 057

www.velenka.eu
obec@velenka.eu

Informace ke změně odběratele:
Pokud bude požadován převod odběrného místa na nového Odběratele bez přerušení dodávky vody,
musí být současně s touto Žádostí o ukončení Smlouvy uzavřena Smlouva s novým Odběratelem.
Při ukončení Smlouvy s původním Odběratelem a uzavření Smlouvy s novým Odběratelem bude
použito stejné datum a stejný stav měřidla uvedený v této Žádostí o ukončení Smlouvy.
Informace k ukončení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod:
Provozovatel upozorňuje na povinnost Odběratele umožnit Provozovateli přístup k měřidlu k
provedení odečtu a jeho demontáže v případě, že na odběrném místě nebude pokračovat dodávka
vody.
Smlouvu o odvádění odpadních vod nelze ukončit, pokud není Odběratelem zajištěno, že z jeho
nemovitosti budou odpadní vody likvidovány jiným adekvátním způsobem.

Odběratel se svým podpisem zavazuje uhradit veškeré závazky, které má vůči dodavateli - obci
Velenka, a to včetně konečného vyúčtování , které vznikne ke dni ukončení / převodu odběru vody a
odvádění odpadních vod.
Odběratel potvrzuje, že byl informován o zpracování svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro
agendu související s účelem tohoto zpracování.

