
 

 

 

 

 

 

      Příloha smlouvy č. ……………… o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod. 
 
 

Odběrné místo (OM)-místo plnění 

Adresa:  

Evidenční číslo odběrného místa:  

 
Žadatel-odběratel 

Titul, jméno a příjmení / obchodní název (dle OR nebo ŽL):  

Adresa/Sídlo:  

Datum narození:  IČ: DIČ: 

Zastoupen: 

Tel. kontakt:  E-mail: 

 
 
Vyplňte v příslušné položce tabulky údaj o počtu osob, kusů zvířat, osobních aut a plochy zahrad: 

  
Vybavení domácností 
(na 1 obyvatele bytu) 

Roční potřeba 
vody 

(m3/rok) 

Počet osob 
v domácnosti 

Celkem 
(m3/rok) 

byty s tekoucí studenou vodou mimo byt 15   

byty bez tekoucí teplé vody 25   

byty s tekoucí teplou vodou (zdroj teplé vody dodáván přes 
fakturační vodoměr studené vody) 

35   

rodinné domy s max. 3 byty s tekoucí studenou vodou mimo 
dům 

16   

rodinné domy s max. 3 byty bez tekoucí teplé vody 26   

rodinné domy s max. 3 byty s tekoucí teplou vodou (zdroj 
teplé vody dodáván přes fakturační vodoměr studené vody) 

36   

rekreační chaty/chalupy s tekoucí studenou vodou mimo  
dům 1 

15   

rekreační chaty/chalupy bez tekoucí teplé vody 1 25   

rekreační chaty / chalupy s tekoucí teplou vodou (zdroj teplé 
vody dodáván přes fakturační vodoměr studené vody) 1 

35   

 
1 u odběru v rekreačním objektu uveďte délku pobytu v měsících :   ………………………. 

 

PRVOK s.r.o., Kájovská 11, 382 21 Kájov 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18918 

IČ: 281 28 257, DIČ: CZ28128257, Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, č.ú.: 239163450/0300 

 

STANOVENÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ PITNÉ VODY NEBO 
ODVEDENÉ ODPADNÍ VODY  

Výpočet množství dodané vody nebo vypouštění odpadních vod do kanalizace podle přílohy č. 12 vyhlášky  
č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

 



 

Zahrady Roční potřeba 
vody 

(m3/100m2/rok) 

Plocha 
(m2) 

Celkem 
(m3/rok) 

okrasná nebo osázená zahrada    

osázená ovocnými stromy    

pro automatizované zalévání podle čidel na určení vlhkosti    

 

Hospodářská zvířata 
(na 1 kus) 

Roční potřeba 
vody 

(m3/ks/rok) 

Počet kusů Celkem 
(m3/rok) 

býk 18   

dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů 36   

tele, ovce, koza nebo vepř 6   

prasnice 8   

kůň 14   

pes – chovná stanice (pouze nad 2 kusy) 1   

slepice, perličky (na 100 ks) 11   

husy, kachny, krůty (na 100 ks) 36   

 

Ostatní Roční potřeba 
vody 

(m3/ks/rok) 

Počet 
(ks) 

Celkem 
(m3/rok) 

osobní auto používané pro domácnost 1   

stavba RD 50   

 

Vypočtené množství celkem  m3/rok 

 
V případě vzniku rozdílu mezi uvedenými údaji a skutečností, který bude zjištěn kontrolou zaměstnance 
provozovatele, bude rozdíl doúčtován dle skutečně zjištěných položek od data uzavření smlouvy.  

 
 
Za dodavatele:                                                                  Za odběratele: 
 
Jméno a příjmení:…………………………………          Jméno a příjmení:………………………………..  

                             čitelně hůlkovým písmem                                                                     čitelně hůlkovým písmem 

 
 
 
Podpis/razítko:...…………………………….……          Podpis/razítko:…………………………………... 
 
 
V Kájově dne…………………………                            V…………………………. dne………………… 

   


