PŘIHLÁŠENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA
K ODBĚRU VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH A DEŠŤOVÝCH VOD
ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA: …………. …. ………………………………………………………..……
(obec, ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, parcelní číslo pozemku)
ODBĚRATEL (vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod a kanalizaci):
Jméno, příjmení/Název firmy:
Datum narození/IČ, DIČ:
Adresa trvalého bydliště/sídla firmy:
Adresa pro zasílání písemností:
POPIS NEMOVITOSTI: ……………………………………………………………………
(bytový dům – rodinný dům – rekreační chalupa – zahrada – jiné)
VYUŽITÍ NEMOVITOSTI:
* trvalé bydlení, privátní rekreace
- počet osob bydlících na odběrném místě/ doba užívání nemovitosti při rekreaci (např. 2 měsíce v roce,): ………..

* jiný (např. restaurace, hotel, prodejna, autocentrum, kanceláře)
- předpokládaná roční spotřeba vody v m3: ……………

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD:

*ANO

*NE

ZDROJ VODY:
* veřejný vodovod: ANO – NE
umístění vodoměru (např. sklep, vodoměrná šachta): ……………….
* jiný zdroj (studna/vrt): ANO – NE
* využití jiného zdroje pro domácnost/firmu: ANO - NE

SRÁŽKOVÁ VODA
(vyplňte, je-li v objektu nebo na pozemku i podnikatelská činnost; uveďte pouze plochy určené k podnikání):
-

zastavěné plochy, těžce propustné plochy …… m2
(střechy, asfaltové nebo betonové plochy, spárovaná dlažba, apod.)
z toho % nebytových prostor ……………… %

-

lehce propustné zpevněné plochy …………… m2
(dlažba nespárovaná, štěrkové povrchy, nezpevněné plochy k chůzi a pohybu vozidel, apod.)

-

plochy pokryté vegetací …………………….. m2
(trávník, zahrádkářsky obdělávaná půda, apod.)

ZPŮSOB ÚHRADY FAKTUR:
* převodním příkazem
* inkasem z bankovního účtu číslo …………………………
* složenkou

MĚSÍČNÍ ZÁLOHY: ANO - NE
* trvalým příkazem z bankovního účtu č. ……………………
* předpokládaná výše měsíční zálohy v Kč (minimální částka Kč 200,-): ………………
(výše zálohy může být dodatečně upravena společností CHVaK, a. s. dle skutečné spotřeby)
Dotazník vyplnil(a):
(*nehodící se škrtněte)

Telefonní kontakt:

CHVaK a. s., Domažlice
Kontaktní osoba: Ludmila Velková, Jaroslava Topinková, Jana Tomanová
Telefon: 379 792 350, 379 792 351, 379 792 352 E-mail: velkova@chvak.cz, topinkova@chvak.cz, tomanova@chvak.cz

