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ŽÁDOST O UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 
 

 
Předmět žádosti: 

□ ukončení dodávky vody z veřejného vodovodu □ ukončení odvádění odpadních vod   

□ ukončení odvádění odpadních vod z jiných zdrojů □ ukončení odvádění srážkových vod      ke dni:  .................... 

 
 
 

Odběrné místo / místo odvádění odpadních vod - připojená nemovitost: 

Obec: ............................................................. ulice: ............................................... č.p.: ............ č.or.: ............. 

Číslo odběru: ........................... Číslo smlouvy: ........................... 

 

 

Odběratel - vlastník nemovitosti: 

Jméno a příjmení / firma: .......................................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliště / sídlo firmy (ulice, č.p., obec, PSČ): ......................................................................................... 

Datum narození / IČO: ..............................................  

Telefon: ............................................. Fax: ............................................ E-mail: ........................................ 
 
 

 

 

Prohlášení odběratele: 

 
 Odběratel bere na vědomí, že stávající vodovodní/kanalizační přípojka bude provozovatelem vodárenských sítí trvale 

odpojena od veřejného vodovodního/kanalizačního řadu. V případě, že bude v budoucnosti vlastník nemovitosti žádat o 
opětovné připojení nemovitosti na veřejný vodovodní/kanalizační řad, bude provozovatel veřejného řadu prověřovat, zda 
přípojka svým provedením a aktuálním stavem vyhovuje všem platným předpisům. Nebude-li přípojka v požadovaném 
stavu, nebude připojena na veřejný řad. Veškeré náklady spojené s opětovným připojením na veřejný řad včetně 
dezinfekce vodovodní přípojky, zemních prací a úpravy povrchu terénu nese  žadatel.  

 Odběratel umožní pracovníkům provozovatele veřejného vodovodu v případě vodovodní přípojky přístup k demontáži 
měřidla (vodoměru). Zároveň bude proveden odečet měřidla. Konečný stav měřidla podepsaný odběratelem/daňovým 
plátcem na montážním lístku bude sloužit ke konečnému vyúčtování odběru vody. Smluvní vztah končí uhrazením 
veškerých pohledávek spojených s ukončenou službou. 

 Odběratel si je vědom skutečnosti, že případné svévolné napojení na veřejný vodovod či kanalizaci bez souhlasu 
provozovatele bude postihováno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb, hlava VIII, v platném znění. Dále bere na vědomí, 
že odpojením nemovitosti od veřejného vodovodu či kanalizace může nemovitost dle stavebního zákona ztratit statut 
nemovitosti určené k trvalému bydlení a tím může být ovlivněna i tržní cena nemovitosti. 

 Odběratel žádá o ukončení smluvního vztahu v rozsahu výše vyznačených poskytovaných služeb zcela dobrovolně, 
z vlastní vůle a bez nátlaku.  

 Odběratel prohlašuje, že se důkladně seznámil se všemi důsledky plynoucími z ukončení smluvního vztahu a tuto 
skutečnost stvrzuje svým podpisem.  

 
 
 
V ................................................., dne: ............................... 

 
 .......................................................................... 
  Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti – objednatele 
  
  
 Jméno a příjmení ….…………………………………………………… 
                               čitelně hůlkovým písmem  
 
  


