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ŽÁDOST 

o změnu adresy 

 
Údaje žadatele (korespondenční adresa) 

 Jméno a příjmení: _________________________________________________________ 

 Název firmy (organizace), IČ: _________________________________________________________ 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

 Telefonní spojení: __________________________ E-mail: ________________________ 

 Kontaktní osoba: _________________________________________________________ 

 

Identifikace odběrného místa, u kterého chcete provést Vámi požadovanou změnu 

 Evidenční číslo odběru ___________________________ 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

 

 

 

Nová adresa trvalého bydliště (fyzické osoby), sídla firmy (organizace) 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

Nová zasílací adresa 

 Jméno a příjmení: _________________________________________________________ 

 Název firmy (organizace), IČ: _________________________________________________________ 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

 

 

 

V případě, že se tato žádost vztahuje na více odběrných míst, vypište je na další list (listy). 

 

Přílohy:  

 Seznam dalších odběrných míst, kterých se týká změna adresy  

  Počet stran seznamu   

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis žadatele: ______________________ 
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Seznam dalších odběrných míst, kterých se týká změna adresy 

 

 

Identifikace odběrného místa 

 Evidenční číslo odběru ___________________________ 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

 

Identifikace odběrného místa 

 Evidenční číslo odběru ___________________________ 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

 

Identifikace odběrného místa 

 Evidenční číslo odběru ___________________________ 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

 

Identifikace odběrného místa 

 Evidenční číslo odběru ___________________________ 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

 

Identifikace odběrného místa 

 Evidenční číslo odběru ___________________________ 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

 

Identifikace odběrného místa 

 Evidenční číslo odběru ___________________________ 

 Ulice: ___________________________ Číslo popisné: ______________ 

 Město (obec): ___________________________ PSČ:   ____________ 

 


