Žádost o změnu - odvádění odpadních vod ( STOČNÉ).
Místo odvádění odpadních vod:
Obec: ….........................................ulice/ místní část: …................................................. č.p. ….......
Číslo smlouvy (pokud je přiděleno): …................................................................................................
Předmět žádosti / důvod změny:
…..........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Změnit ke dní: …...............................................................
Původní odběratel / vlastník nemovitosti:
Jméno a příjmení / firma : ….............................................................................................................
Adresa trvalého bydliště / sídlo firmy ( ulice, čp., obec, PSČ) ….......................................................
…............................................................................................................................................................
Datum narození/ IČO : …....................................................................................................................
Nový odběratel - vlastník nemovitosti:
Jméno, příjmení / firma: …..................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště / sídlo firmy ( ulice, čp, obec, PSČ)..........................................................
…..........................................................................................................................................................
Datum narození / IČO : ….....................................................DIČ : ...................................................
Zápis v obch. rejstříku u : ….....................................................oddíl: …............... č.vložky …..........
Statutární zástupce: …..........................................................................................................................
Bankovní spojení : …............................................................................................................................
Telefon : ….............................................. E-mail : …...........................................................................
Daňový plátce je-li jiný než nový odběratel:
Jméno, příjmení / firma: …..................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště / sídlo firmy ( ulice, čp, obec, PSČ):
…...........................................................................................................................................................
Zápis v obch. Rejstříku u: …................................................ oddíl: …..................č.vložky................
Statutární zástupce: …..........................................................................................................................
Bankovní spojení: …...........................................................................................................................
Telefon : ….............................................. E-mail: …............................................................................
Doručovací adresa pokud je jiná než nový odběratel / daňový plátce:
Jméno, příjmení / firma .........................................................................................................................
Ulice, čp, obec, PSČ : ….....................................................................................................................
Dofakturování stočného na adresu: …..................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
V …......................................dne: ….............................
podpis / razítko žadatele

Čestné prohlášení.
Změna podkladů pro výpočet poplatku za odvádění odpadních vod. STOČNÉ.
(Změna poplatku z paušálu na měřené množství odpadních vod)

Prohlašovatel:
Jméno a příjmení: …............................................................................................
( osoba s níž je uzavřena smlouva na odvádění odp. vod )
Místo vypouštění: …..............................................................................................................
odpadních vod
ulice/ místní část,
č.p.
PSČ
město/obec

Doručovaci adresa pokud je jiná než místo vypouštění odpadních vod, nebo plátcem
stočného je jiná osoba.
….................................................................................................................................................
Jméno
příjmení
ulice
čp.
PSČ
město/obec

Předmětem čestného prohlášení je změna zdroje vypouštěných odpadních vod a to:
Níže podepsaný prohlašuje že:
„ Vypouštěné odpadní vody budou pocházet výhradně z veřejného vodovodu a jejich
množství pro stanovení výše poplatku za jejich odvádění bude vycházet z odečtu
vodoměru VS Chrudim a.s.“

Oznamovatel souhlasí se změnou výpočtu poplatku za odvádění odpadních vod od
nejbližšího následného odečtu vodoměrů provedeného pracovníkem VS Cchrudim a.s.
po podání tohoto prohlášení provozovateli místní kanalizace a je si vědom možného
postihu nedodržením předmětu tohoto čestného prohlášení ( viz. obchodní podmínky)

V …......................................dne: …........................

----------------------------------------------podpis prohlašovatele

