Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s.
Masarykovo náměstí 97/1, 58601 JIHLAVA

Změna odběratelské smlouvy1
Dodavatel:

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Evidenční číslo:
(Vyplní dodavatel)

Číslo smlouvy:
Jméno, příjmení a adresa
trvalého bydliště odběratele

Adresa odběrného místa:
(U pozemku číslo parcely a k.ú.)

Číslo vodoměru:

Stav vodoměru:

Datum odečtu vodoměru:

I. Změna údajů o odběrateli
Ano

Ne
Původní údaje

Nové údaje

Jméno / obchodní
název
Adresa trvalého
bydliště / sídla
Telefon
E-mail
Bankovní spojení /
číslo účtu
Zasílací a
fakturační adresa

II. Změna předmětu smlouvy
Ano

Ne
Původní údaje

Nové údaje

Dodávka pitné vody

Ano

Ne

Ano

Ne

Odvádění odpadních vod

Ano

Ne

Ano

Ne

Odvádění a čištění odpadních vod

Ano

Ne

Ano

Ne

Akceptován je elektronický i ruční způsob vyplnění formuláře. V případě, že si přejete formulář odeslat
prostřednictvím e-mailu, je nutné jej vyplnit, podepsat a poté naskenovat a zaslat e-mailem.
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III. Změna místa plnění smlouvy
Ano

Ne
Původní údaje

Nové údaje

Počet trvale připojených
osob
Vlastník přípojky
(jméno, adresa)
Vlastník připojené
nemovitosti (jméno,
adresa)

IV. Změna způsobu stanovení množství odvádění odpadních vod
Ano

Ne

Množství odváděné odpadní vody bude nově stanoveno:
Ve výši vody dodané (odebrané) z vodovodu
Odběratel prohlašuje, že na odběrném místě není jiný zdroj vody, z nějž by byla vypouštěna voda
do kanalizace.
Výpočtem v souladu s Vyhláškou č. 248/2001 Sb., Příloha č. 12
Vypočtené množství činí:

m3/rok

Množství vypouštěné odpadní vody bylo vypočtené na základě podkladů dodaných odběratelem.
Odběratel prohlašuje, že na daném odběrném místě není žádný jiný zdroj vody, z nějž by byla
vypouštěna voda do kanalizace.
Ve výši vody získané z jiných zdrojů (typ zdroje:

), které bude zjišťováno:

Měřícím zařízením
Výpočtem v souladu s Vyhláškou č. 248/2001 Sb., Příloha č. 12
Vypočtené množství činí:

m3/rok

Množství vypouštěné odpadní vody bylo vypočtené na základě podkladů dodaných
odběratelem.
Ve výši součtu vody dodané (odebrané) z vodovodu a vody získané z jiných zdrojů
(typ zdroje:
), které bude zjišťováno:
Měřícím zařízením (po kontrole a zaplombování pracovníkem společností JVAK, a.s.)
Výpočtem v souladu s Vyhláškou č. 248/2001 Sb., Příloha č. 12
Vypočtené množství činí:

m3/rok

Množství vypouštěné odpadní vody bylo vypočtené na základě podkladů dodaných
odběratelem.
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V. Změna platebních podmínek
Ano

Ne

Způsob úhrady záloh, vyúčtování a nedoplatku:
Původní údaje

Nové údaje

Složenka

Inkasní příkaz
SIPO

Trvalý příkaz
z účtu

Příkaz k úhradě z
účtu

Inkasní příkaz z
účtu

Výše záloh:

Složenka

číslo SIPO:

Bankovní spojení /
číslo účtu:

Bankovní spojení /
číslo účtu:

Bankovní spojení /
číslo účtu:

,- Kč

Inkasní příkaz
SIPO

Trvalý příkaz
z účtu

Příkaz k úhradě z
účtu

Inkasní příkaz z
účtu

Výše záloh:
Měsíčně

Četnost záloh

Čtvrtletně

číslo SIPO:

Bankovní spojení /
číslo účtu:

Bankovní spojení /
číslo účtu:

Bankovní spojení /
číslo účtu:

,- Kč
Měsíčně

Četnost záloh

Pololetně

Čtvrtletně
Pololetně

Způsob vrácení přeplatku je shodný s Vámi zvoleným způsobem úhrady záloh

místo a datum

jméno a podpis odběratele
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