
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471 
IČ: 27484211; DIČ: CZ27484211; tel. 469 669 911, e-mail: vschrudim@vschrudim.cz; č.účtu 1092006008/5500  

 

Aktualizace odběratelské smlouvy  
 

Odběrné místo / místo odvádění odpadních vod - připojovaná nemovitost: 
 
Obec: ..................................................... ulice: .............................................. č.p.: ............ PSČ:…………………… 

Počet trvale připojených osob: ………………………. Počet podlaží nemovitosti: ………………………. 

 

Odběratel (vlastník nemovitosti):  

Jméno a příjmení / název právnické osoby: .......................................................................................................    

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

................................................................................................................................................................... 

Datum narození / IČ: ............................................................. Plátce DPH:     □ano          □ne  
 

Telefon: .............................................                  E-mail: .........................................................................    
Subjekt povinný zveřejňovat smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb.          □ANO     □NE 

  
Zasílací adresa:       

 
Jméno a příjmení: ................................................................................. Telefon: ………………………………………….   

Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ): ....................................................................................................................... 

Elektronické zasílání faktury     □ ANO     □  NE           E-mail: .....................................................................  
 

Vlastník přípojky:    □ viz Odběratel    □ jiný: 

Jméno a příjmení / právnická osoba:  
 

.................................................................................................................................................................. 

Datum narození / IČ: .............................................................    Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ):  
 
................................................................................................................................................................... 

Způsob plateb :       Výše zálohy:  …………………… □měsíčně     □čtvrtletně    □1x ročně bez záloh (minimální odběry) 

□ inkasem z účtu č.: ....................................................... □ SIPO (SPOJOVACÍ ČÍSLO): .......................................... 

□ převodem z účtu č.: ..................................................... 

Přeplatky budou vráceny na číslo účtu: .....................................................  

U podnikajících subjektů: 

srážková voda: zastavěné plochy:            .................... m2 koef.: 0,9  (nevztahuje se na veřejně přístupné plochy, plochy drah a nemovitostí k trvalému bydlení) 

 těžce propustné plochy: .................... m2 koef.: 0,9  

 lehce propustné plochy: .................... m2 koef.: 0,4  

                         plochy kryté vegetací: .................... m2 koef.: 0,05  

 podíl nebytových prostor: ................... m2  

Odběratel souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jeho osobní údaje, a to v rozsahu změny Smlouvy o dodávce 

pitné vody a odvádění odpadních vod. Odběratel prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a správné.   

            
V ................................................., dne: .......................... ...................................................................................... 
  Podpis (razítko) odběratele  
  Jméno a příjmení …………………………………………………………………….. 
                                              čitelně hůlkovým písmem 

mailto:vschrudim@vschrudim.cz

