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ŽÁDOST 

o změnu odběratele 

 
Identifikace odběrného místa (připojené nemovitosti) 

 Evidenční číslo odběru: _________________________________________________________ 

 Číslo vodoměru: ____________ Stav vodoměru ke dni ukončení smlouvy: ______m3 

 Město (obec): ________________________________ PSČ:  ____________ 

 Ulice: ________________________________ Číslo popisné: _______ 

 

Původní odběratel 

 Jméno a příjmení: _________________________________________________________ 

 Název firmy (organizace), IČ: _________________________________________________________ 

 Město (obec): ________________________________ PSČ:  ____________ 

 Ulice: ________________________________ Číslo popisné: _______ 

 Telefonní spojení: _________________________ E-mail: ____________________ 

 

Žádám o ukončení smlouvy o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou 

kanalizací ke dni  _____________________ 

 

Adresa pro zaslání faktury konečného vyúčtování 

 Jméno a příjmení: _________________________________________________________ 

 Název firmy (organizace), IČ: _________________________________________________________ 

 Město (obec): ________________________________ PSČ:  ____________ 

 Ulice: ________________________________ Číslo popisné: _______ 

Z titulu původního odběratele prohlašuji, že souhlasím s výše uvedeným stavem vodoměru a zavazuji se 

uhradit fakturu konečného vyúčtování. 

Podpisem této žádosti původním odběratelem a dodavatelem je smlouva o dodávce pitné vody z veřejného 

vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro shora specifikované odběrné místo dohodou 

smluvních stran ukončena, a to ke dni, ke kterému původní odběratel žádá ukončení smlouvy, a není-li údaj 

v žádosti uveden, ke dni podpisu smluvních stran. 

 

V __________________________ dne _________  V __________________________ dne _________ 

 

za původního odběratele:      za dodavatele: 

 

podpis __________________________________  podpis _________________________________ 

 

 

jméno a příjmení ___________________________  jméno a příjmení __________________________ 

 čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM 
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Nový odběratel 

 Jméno a příjmení: _________________________________________________________ 

 Název firmy (organizace): _________________________________________________________ 

 Datum narození / IČ: __________________________ DIČ: ______________________ 

 Telefonní spojení: _________________________ E-mail: ____________________ 

 

Adresa trvalého bydliště / sídla firmy 

 Město (obec): ________________________________ PSČ:  ____________ 

 Ulice: ________________________________ Číslo popisné: _______ 

 

Nová zasílací adresa (v případě, že je odlišná od trvalého bydliště / sídla firmy) 

 Město (obec): ________________________________ PSČ:  ____________ 

 Ulice: ________________________________ Číslo popisné: _______ 

 

Prohlašuji, že souhlasím se stavem vodoměru uvedeným v této žádosti. Dále potvrzuji správnost mnou 

uvedených údajů. Zároveň poskytuji souhlas se zpracováním údajů pro účely uvedeném v ustanovení § 5 

odst. 2 písm. a), a) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

 

 

V __________________________ dne _________  V __________________________ dne _________ 

 

 

za nového odběratele:      za dodavatele: 

 

podpis __________________________________  podpis _________________________________ 

 

 

jméno a příjmení ___________________________  jméno a příjmení __________________________ 

 čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM 

 


