
Identifikace odběrného místa(připojené nemovitosti)

PSČ: Obec: Ulice: č. p./parc.

Vlastník/odběratel nemovitosti

Příjmení, jméno, titul:

Adresa trvalého bydliště vlastníka:

PSČ: Obec: Ulice: č. p./parc.

Počet trvale připojených osob v domácnosti (uveďte)

Podnikání: ANO - NE

Roční čísla spotřeby v jednotlivých kolonkách platí od 1. 1. 2012

Případné změny je nutné vždy oznámit provozovateli kanalizace do 7 kalendářních dnů - INSTA CZ s. r. o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Kontaktní telefon: pí Kubová Marie - odd. fakturace 724 710 289

Ke změnám bude přihlíženo v následujícím fakturačním období od 

V dne

INSTA CZ s. r. o. / Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc / e-mail: insta@insta.cz / www.instavoda.cz

tel: +420 582 347 522 / fax: +420 582 347 532 / IČ: 25374311 / DIČ: CZ25374311 / ČSOB, a.s. - 132150481/0300

podpis odběratele/vlastníka

 2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí 

25 m³ / osobu /rok     teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok

 3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí 

35 m³ / osobu /rok     teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok

Výpočet je zpracován na základě směrných čísel potřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb.

Odběratel / vlastník nemovitosti prohlašuje svým podpisem, že všechny údaje uvedl v souladu se skutečností a dále souhlasí s provedením aktualizace výpočtu 

množství odpadní vody.

Datum připojení na splaškovou kanalizaci (měsíc, rok) - změna údajů

(datum)

Vybavení domácnosti (pokud uvedené vybavení máte, vyplňte slovem ANO -  v jiném případě proškrtněte)

 1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí 

      studenou vodou mimo byt za rok 15 m³ / osobu /rok

DOTAZNÍK PRO VÝPOČET PAUŠÁLNÍHO POPLATKU ZA STOČNÉ
podle zákona č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění

(voda odebíraná z vlastního zdroje)

Evidenční číslo odběru

Výstavba vodovodů a kanalizací/ / provádění vodohospodářských staveb / výstavba a opravy komunikací / kompletní výstavba inženýrských staveb / recyklace odpadů


