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Žádost o ukončení dodávky vody* 
☐ Dočasné ukončení dodávky vody  ☐ Trvalé ukončení dodávky vody  

(vybrané zaškrtněte) 
 
*Rozlišení situací při ukončení dodávky vody: 

1) změna vlastníka napojené nemovitosti – v tomto případě se nemění technické řešení a nedochází k 
demontáži vodoměru, pouze dojde k odečtu stavu vodoměru ke dni změny smluvního vztahu a změna 
smluvního vztahu v sídle VT a.s. - využijte formulář Žádost o změnu odběratele  

2) dočasné ukončení dodávky vody (např. dlouhodobě neobývaná nemovitost) - v tomto případě zůstává 
fyzicky zachována vodovodní přípojka, dochází pouze k demontáži vodoměru a k odečtení konečného stavu 
na vodoměru. Následně pracovníci VT a.s. uzavřou vodovodní přípojku (uzavření přívodu vody do přípojky a 
zajištění vodovodní přípojky proti manipulaci) a demontují vodoměr. Demontáž vodoměru včetně uzavření 
vodovodní přípojky provádí pracovníci VT a.s. na základě objednávky (placená služba) a v předem 
dohodnutém termínu. Odběratel zůstává zákazníkem společnosti – smlouva zůstává v platnosti, jen dojde k 
jednorázové dofakturaci odebrané vody ke dni ukončení dodávky vody a odběratel dále musí platit pevnou 
složku vodného i nadále. 

3) trvalé ukončení dodávky vody - v tomto případě je nevyhnutelné fyzické zrušení vodovodní přípojky. V 
tomto případě si zákazník vyřídí na příslušném stavebním úřadě legislativní zrušení vodovodní přípojky. 
Následně vyplní žádost o ukončení dodávky vody a přiloží příslušné povolení vydané příslušným stavebním 
úřadem k fyzickému odstranění vodovodní přípojky a po dohodě se společností VT a.s. dojde k vlastní 
demontáži vodoměru a k fyzickému odpojení vodovodní přípojky od vodovodu pro veřejnou potřebu. Tyto úkony 
provedenou výhradně pracovníci VT a.s. a to v termínu dle dohody. Zemní práce spojené s odpojením zajistí 
vlastník vodovodní přípojky. Smluvní vztah pak bude ukončen a bude dofakturována odebraná voda. 
Upozorňujeme, že fyzické zrušení vodovodní přípojky- úsek od napojení na vodovod pro veřejnou 
potřebu po umístění vodoměru provede na své náklady vlastník vodovodní přípojky (vlastník 
nemovitosti). 

 
 
 

☐ Odběr pitné vody   ☐ Odvádění odpadních vod**  
(vybrané zaškrtněte) 

 
** Smlouvu na odvádění odpadních vod nelze ukončit, pokud není odběratelem zajištěno, že v jeho nemovitosti 

odpadní vody nevznikají nebo se tyto vody odvádějí a likvidují jiným způsobem. K tomu je nutné doložit dokumentaci. 
 
Číslo smlouvy:   _____________________________ 
   
Datum požadované ukončení dodávky:  _____________________________ 
 
Adresa odběrného místa 
(u pozemku číslo parcely a k.ú.):   _____________________________ 
 
Číslo vodoměru: ____________________ Stav vodoměru: ____________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
TELEFON: 385 722 771, 385 722 539                           Bankovní spojení: IČO:       62497421 

          FAX: 385 721 642                           ČSOB 270 926 057 / 0300 DIČ:       CZ62497421 

 

Vlastník nemovitosti/ pozemku (Odběratel) 

Příjmení, jméno / obchodní 
název firmy a oprávněná osoba 

 

Obec: Ulice a ČP/ČO: 

Dodací pošta: PSČ: 
 
 
 

Zasílací adresa pro zaslání konečného vyúčtování 

Příjmení, jméno / obchodní 
název firmy a oprávněná osoba 

 

Obec: Ulice a ČP/ČO: 

Dodací pošta: PSČ: 
 

Způsob úhrady 
nedoplatku   

 ☐ Složenka             ☐ Příkaz k úhradě z účtu            ☐ Hotově 

 
 
 

Odběratel bere na vědomí, že dodavatel upozorňuje tímto na splnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů a smluvních ujednání. Zvláště upozorňuje na povinnosti 
odběratele umožnit dodavateli přístup k měřidlu k provedení odečtu a jeho demontáži.  
 
Odběratel prohlašuje, že údaje jím uvedené v této žádosti o ukončení dodávky- ukončení 
smlouvy jsou úplné a správné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V________________________, dne ________________   _______________________ 
           Podpis, razítko 
  


