
 

 

 

 

 

 

      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:  

 

 
TABULKA Č. 1 vyplňuje se pouze v případě kombinovaného užití plochy  

 (část nemovitosti je užívaná k trvalému bydlení a část není užívaná k trvalému bydlení)  

Plochy m2 / n / % 

Plocha střechy (příp.zastavěná plocha)           m2 

Počet podlaží objektu (přízemí,1.podlaží,2.podlaží,…)  

Celková podlahová plocha objektu (přízemí+1.podlaží+2.podlaží+…)          m2 

Podlahová plocha objektu neužívaná k trvalému bydlení           m2 

Procento ploch neužívaných k trvalému bydlení   

(% podlahové plochy objektu neužívané k trvalému bydlení z celková podlahová plocha 

objektu)  

100 % 

 

TABULKA Č.2   vyplňuje se vždy  

                      (při kombinovaném užití objektu se redukuje druh plochy vypočteným procentem) 

Druh plochy 
Plocha 

[m2] 

Odtokový 

součinitel 

Redukované plocha [m2]      

(plocha x odtokový součinitel) 

A   (zastavěné plochy a těžce propustné     

      zpevněné plochy)  

      povrch : asfalt, beton, spárovaná dlažba 

 0,90  

B   (lehce propustné zpevněné plochy) 

      povrch : nespárovaná dlažba, štěrky 
 0,40  

C   (plochy kryté vegetací)  0,05  

Součet redukovaných ploch :  

Dlouhodobý srážkový úhrn :    

Roční množství odváděných srážkových vod  

Q = součet redukovaných ploch v m2 x dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok 
                               m3/rok 

 

Zahájení vypouštění dne  :  

 

 

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 

 

ROČNÍ MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH SRÁŽKOVÝCH VOD 
výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace podle přílohy č. 16  vyhlášky 

č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích 

 



 

 

 

Za dodavatele PRVOK s.r.o.:                                        Za odběratele:  

 

Jméno a příjmení:  ………………….                               Jméno a příjmení:………………………………..  

   čitelně hůlkovým písmem                                                                                     čitelně hůlkovým písmem                                                 

 

 

 

Podpis/razítko:...…………………………….……          Podpis/razítko:…………………………………... 

 

 

V Kájově dne…………………………                            V…………………………. dne………………… 
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