
 

 

 

 

 

 

      

(zakřížkujte požadovanou variantu) 

 

Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) 

 

Odběrné místo (OM)** 

Adresa: 

Evidenční číslo OM: Číslo měřidla: 

Datum požadovaného ukončení: Stav měřidla: 

Umístění měřidla: Kontaktní telefon: 

Žádám o vyúčtování spotřeby/uhrazených záloh. 

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování: 

 

Je odběrné místo přístupné k provedení ukončení odběru?                      Ano                 Ne  

 

 Stávající odběratel** 

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

Adresa/Sídlo: 

Datum narození: IČ: DIČ: 

Zastoupen: 

Tel. kontakt: E-mail: 

 

Nový odběratel (pokud je znám) 

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

Adresa/Sídlo: 

Datum narození: IČ: DIČ: 

Zastoupen: 

Tel. kontakt: E-mail: 

Zasílací adresa (pokud není shodná s adresou sídla): 

 

 

 

 

 

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 

 

 

ŽÁDOST O UKONČENÍ SMLOUVY O DODÁVCE PITNÉ 

VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Pitná voda Odpadní voda 

  



 

Informace k ukončení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod: 

Provozovatel v souvislosti s právními úkony Odběratele směřujícími k zániku smluvního vztahu, 

upozorňuje tímto na splnění povinností vyplývající z příslušných právních předpisů, smluvních ujednání a  

obchodních podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod. Zejména upozorňuje na povinnost 

Odběratele umožnit Provozovateli přístup k měřidlu k provedení odečtu a jeho demontáži v případě, že na 

odběrném místě nebude pokračovat dodávka vody podle Smlouvy uzavřené s novým Odběratelem. 

Náklady spojené se znovu osazením měřidla na odběrném místě bude v těchto případech hradit nový 

Odběratel. 

Pokud bude požadován převod odběrného místa na nového Vlastníka/Odběratele bez přerušení 

dodávky vody, musí být současně s touto Žádostí o ukončení Smlouvy o dodávce uzavřena Smlouva s 

novým Odběratelem. Při ukončení Smlouvy s původním odběratelem a uzavření Smlouvy s novým 

Odběratelem bude použito stejné datum a stejný stav měřidla. 

Smlouvu na odvádění odpadních vod nelze ukončit, pokud není Odběratelem zajištěno, že v jeho 

nemovitosti odpadní vody nevznikají, anebo že se tyto odpadní vody odvádějí a likvidují jiným 

adekvátním postupem. 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti o ukončení Smlouvy jsou správné a úplné. Jsem si 

vědom(a) možných následků při uvedení nepravdivých údajů a případných následků vzniklých z 

mého jednání. 

 

 

 

 

V…………………………….. dne………………….. 

 

 

 

 

 

 

   …………………………………………..                       ………………………………………….. 

                   Stávající odběratel                                                             Nový odběratel 

 

 

** V případě úmrtí stávajícího odběratele, žádost vyplní pozůstalá osoba a podepíše se jako stávající      

   odběratel a doplní rod. vztah k zemřelému. Tímto zároveň prohlašuje, že údaje jsou pravdivé. 

 

    

 

Žádost přijal: Podpis: 

Dne: Pod číslem: 

 

Vyřízení žádosti 

Stav VDM: VDM demontován – Ano/Ne* dne: 

Podpis vlastníka nemovitosti: 

Smlouva ukončena ke dni: Vyúčtování spotřeby dne: 

*nehodící se škrtněte 
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