
 

Příjmení, jméno, titul / název firmy:

Adresa trvalého bydliště

PSČ: Obec: Ulice: č. p./parc.

tímto čestně prohlašuji, že nemovitost v mém vlastnictví na adrese

PSČ: Obec: Ulice: č. p./parc.

osob.

Případné změny písemně oznámím do 7 dnů na adresu provozovatele kanalizace, tj.

INSTA CZ s. r. o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, kontaktní telefon: pí Kubová Marie, odd. fakturace 724 710 289

V dne

je zásobována výhradně vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, množství vypouštěných odpadních vod je zjišťováno stavem měřidla pro 

pitnou vodu, instalovaného na přípojce z veřejného vodovodu. Studna na pozemku není k účelu dodávky vody do nemovitosti užívána, a 

tudíž z tohoto zdroje nejsou odváděny žádné odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu a současně nejsou do kanalizace pro 

veřejnou potřebu odváděny ani dešťové vody.

je zásobovaná i vodou z jiného zdroje než jenom z vodovodu (např. studna apod.). Studna na pozemku je určena k účelu dodávky vody do 

nemovitosti a z tohoto zdroje jsou odváděny odpadní vody do kanalizace. Odpadní vody jsou tedy vypouštěny z veřejného zdroje i z 

vlastního zdroje souběžně do veřejné kanalizace a nejsou odváděny dešťové vody. Množství vypouštěných odpadních vod z vlastního 

zdroje je zjišťováno stavem měřidla osazeném na vlastním zdroji. Za tento osazený vodoměr odpovídá odběratel dle zákona č. 505/1990 

Sb., v platném znění a je povinen předkládat provozovateli kopii protokolu přezkoušení.

 Zaškrtněte dle skutečnosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k dodávce vody a odvádění odpadních vod

Vlastník nemovitosti

Adresa odběrného místa

Evidenční číslo odběru

Datum narození / IČ:

        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

V nemovitosti napojené na veřejnou kanalizaci (odběrné místo) žije trvale

podpis odběratele/vlastníka

Všechny údaje v tomto prohlášení byly uvedeny pravdivě a nedošlo k zatajení skutečnosti týkající se odvádění odpadních vod.          

          

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


