Provozovatel vodovodů a kanalizací: Město Kunštát
Sídlo: nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát - vodohospodářský odbor
vedoucí: Ing. Jitka Niznerová : 515 534 313, 725 111 333, : niznerova@kunstat-mesto.cz
účetní:Vladimíra Sedláčková : 515 534 315, 777 471 481, : sedlackova@kunstat-mesto.cz
Město Kunštát

Přihlášení odběratele
Podklad pro uzavření smlouvy u nově zřizovaných přípojek:

na dodávku vody

odvádění odpadních vod

podle zákona 274/2001 sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění pro odběrné místo :

novostavbu

ke stávající nemovitosti

s odběratelem dle ust. § 2 odst. 6 zákona (= vlastník, popř. spoluvlastník pozemku nebo stavby)
třetí osoba dle ust. § 8 odst. 7 zákona (= např. zhotovitel stavby, nájemce)
Odběrné místo (OM)
obec: …………………...……………ulice: …………………..…….. č.p.: …..……...…….. parc.č.: ………….…
Typ nemovitosti:

rodinný dům

Účel odběru vody (§ 15 odst. 2):

rekreační objekt

jiný: …….………………..……....

občanská vybavenost (dodávka pitné vody)

Počet trvale připojených osob:

jiný: ……………………

Umístění vodoměru: ………………………………………….
Trvalé bydliště/sídlo firmy

Jméno a příjmení/obchodní název (dle OR nebo ŽL): ………………….………………………………………….……
obec: ………….……………………..…. ulice:. …..…….… …….……..č.p.….……………PSČ.:….…………..
Oprávněná osoba k podpisu smlouvy: …………………………………………………………...………………...
Kontakt:  ……………….…..………….… e-mail: ……………………………………..…..………………….
Datum narození: ………………..………..…. IČ: ….…...………………….. DIČ: ……….……………………...
Zasílací adresa (pokud není shodná s trvalým bydlištěm)
Jméno a příjmení/obchodní název (dle OR nebo ŽL): ………………….……………………………………….……...
obec: ………….……………………..…. ulice:. …..…….….…….……..č.p.….……………PSČ.:….…………..
Platební údaje
Úhrada záloh:
SIPO: Spojovací číslo: ……………….…………………….
bankovním převodem : č. účtu /kód banky: ………..……..……../…..…
hotovost

výše měsíční zálohy : ………………….

bez záloh
Vrácení přeplatku požaduji:
na č. účtu ……………….……………/…………
v hotovosti na vodohospodářském odboru
Žadatel je srozuměn s tím, že vyplněním Žádosti uděluje Městu Kunštát výslovný souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů, shromáždila a zpracovala osobní údaje, uvedené v této žádosti, zejména datum narození, jméno, příjmení,
bydliště, případně název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Žadatele, jakož i výše zmíněné společnosti v souvislosti s tímto stanoviskem. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

V ………………………….. dne …………………..

…………………………….……………
podpis odběratele nebo třetí osoby
Podklad pro uzavření smlouvy, nově zřizovaná přípojka

