
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, 844 114 455, 603 899 800 

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ / ZMĚNU 
SMLOUVY O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD, 

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 
Předmět žádosti:  

□ uzavření nové smlouvy □ změna smlouvy č. ......................................, ze dne: ............................... 

□ nový vlastník nemovitosti               Stav měřidla . . . . . . . . . .  ke dni . . . . . . . . . . . . . . . .    Příloha: Předávací protokol 

se stavem měřidla podepsaný původním a novým odběratelem, výpis z katastru nemovitostí.  
 
 původní vlastník nemovitosti (jméno,příjmení, adresa, telefonní číslo) ………………………………………………………………………………….. 
 
...................................................................................................................................................................................     
Předmět smlouvy: 

□ dodávka vody z veřejného vodovodu □ odvádění odpadních vod 

□ odvádění odpadních vod z jiných zdrojů □ odvádění srážkových vod  (nevztahuje se na veřejně přístupné plochy, plochy drah a nemovitostí k trvalému bydlení) 

□ žádost o zřízení vodovodní/kanalizační přípojky (nutno vyplnit části žádosti A i B) 
 

Část A - Žádost o uzavření / změnu smlouvy 
 

1. Provozovatel (dodavatel) vodovodu a kanalizace (dále jen „provozovatel“): 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim; IČ: 27484211; DIČ: CZ27484211; 
zastoupená Ing. Romanem Peškem, předsedou představenstva společnosti,Tel.: 469 669 911, 844 114 455, 603 899 800; Fax: 
469622269; e-mail: vschrudim@vschrudim.cz; www.vschrudim.cz; bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1092006008/5500; 
 

2. Odběratel - vlastník nemovitosti: 

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

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

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

Datum narození / IČO: ............................................................. Plátce DPH:     □ano          □ne     
                                                                          DIČ: .............................................................  

Zápis v obchodním rejstříku u: .........................................................................  oddíl: ............  č. vložky: ........................... 

Statutární zástupce: ......................................................................................................................................................... 

Bank. spojení:.................................................................................................................................................................. 

Telefon: .............................................     E-mail: .........................................................   Datová schránka: ........................ 

Subjekt povinný zveřejňovat smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb.          □ANO     □NE 

3. Vlastník přípojky:    □ viz Odběratel    □ viz Oprávněná osoba    □ jiný: 

Jméno a příjmení / právnická osoba: .................................................................................................................................. 

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

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

4. Oprávněná osoba - nájemník (osoba, jiná než vlastník nemovitosti, která nemovit. užívá např. 
nájemník): 

Jméno a příjmení / právnická osoba: ....................................................................................................................................  

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

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

Datum narození / IČO: ............................................................. Plátce DPH:     □ano          □ne     
                                                                          DIČ: .............................................................  

Zápis v obchodním rejstříku u: .........................................................................  oddíl: ............  č. vložky: ........................... 

Statutární zástupce: ......................................................................................................................................................... 

Bank. spojení:.................................................................................................................................................................. 

Telefon: .............................................     E-mail: .........................................................   Datová schránka: ........................ 

5. Zasílací adresa: □ viz Odběratel    □ viz Oprávněná osoba    □ jiná:      Elektronické zasílání faktury  ANO /  NE 

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

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

http://www.vschrudim.cz/


 

 

6. Odběrné místo / místo odvádění odpadních vod - připojovaná nemovitost: 

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

Pozemek č. parcely: ......................................... katastrální území: ............................................................................ 

umístění měřidla: □ v objektu □ v šachtě mimo objekt □ jiné: ............................................................. 

profil kanal. přípojky: □ do DN 200 □ 250-400 □ nad 400 □ jiný: ............................................................. 

Druh nemovitosti:  □ stávající stavba □ novostavba 

 □ rodinný dům □ bytový dům □ rekreační objekt □ zahrada 

Počet trvale připojených osob: ...............  

Počet podlaží nemovitosti ……………………….. 

Předmět podnikání: ................................................................................................................................................. 

Limit množství dodávané vody: 

□ dle kapacity měřidla □ dle požár. obtoku DN: ............... □ jiný: ................................................................. 

Limit množství odváděné vody: 

□ dle kapacity kanal. příp. □ dle kapacity kanal. řadu □ jiný: ................................................................. 

Způsob zjišťování množství vody: 

odebrané vody: □ dle měřidla   □ směrné číslo: ..................... m3/rok*) □ jiné: ....................................... 

odváděných odpadních vod: □ dle měřidla   □ směrné číslo: ..................... m3/rok*) □ jiné: ....................................... 

 
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  

                    

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

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

□ převodem z účtu č.: ..................................................... □ složenkou (pouze fakturace bez záloh) 

 

Přeplatky budou vráceny na číslo účtu: ..................................................... 
 
8. Platnost smlouvy: 

Doba patnosti smlouvy: □ na dobu neurčitou □ na dobu určitou do: ............................................................. 

 
Dofakturovat na adresu: .......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................Tel.: ............................................. 

Odběratel (oprávněná osoba) souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jeho osobní údaje, a to v rozsahu předmětu této žádosti. 

Odběratel (oprávněná osoba) prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a správné.   
 
 
V ................................................., dne: ..........................            
 
 
  ....................................................................        .................................................................... 
Podpis (razítko) oprávněné osoby – nájemníka     Podpis (razítko) vlastníka nemovitosti – objednatele  
 
Jméno a příjmení ……………………………………………………     Jméno a příjmení …………………………………………………… 
                              čitelně hůlkovým písmem         čitelně hůlkovým písmem 


