
Odběr vody: Odvád ění odpadních vod:

Eviden ční číslo: nebo číslo OM:

Adresa OM:

Příjmení, jméno:

Adresa pro doru čení:

Telefon:

Přebírající majitel nemovitosti

Příjmení, jméno: Datum narození:

Telefon: E-mail:

Adresa trvalého bydlišt ě:
(Pokud se liší od adresy odběrného místa)

Způsob úhrady: Záloh Četnost záloh:  Měsíční

Faktur Čtvrtletní

Úhrady prost řednictvím SIPO:

Trvalým p říkazem z ú čtu:

Svolením k inkasu:

Vrácení p řeplatku: Na účet odb ěrateli:

Poznámka: Vyúčtování záloh je prováděno 1x ročně.

Spojovací číslo SIPO: Výše zálohy:

Číslo ú čtu odb ěratele:

Počet osob v domácnosti

Adresa pro doru čování

Adresa pro doru čování:
(Pokud se liší od adresy trvalého bydliště)

Jméno a p říjmení:

Změna odb ěratele - fyzické osoby

Předávající majitel nemovitosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Tovární 41, 772 11 Olomouc

tel.: 840 668 668, e-mail: zc@smv.cz, WWW: www.smv.cz



Změna odb ěratele - fyzické osoby

Odvád ění odpadních vod

Odvád ění splaškových vod (ve řejná kanalizace, jímka, septik):

Celková plocha (m2): Zast. a těžce prop.  (m2)

Z toho % nebytových prostor: Lehce propustná (m2):

Z toho % trvalé bydlení: Zeleň (m2):

Plochy, ze kterých nejsou svedeny SV do kanaliz. (m2):

Poznámka:
Nutno vyplnit pro evidenci, nemovitosti ur čené k trvalému bydlení a domácnosti jsou ze zákona
osvobozeny od placení srážkové vody.

Doklad vzniku vlastnic. práva:
(Přiložit kopii)

Datum p řevzetí odb ěrn. místa:

Předávající stav vodom ěru  (m3):

Číslo vodom ěru:

U odběrných míst bez vodom ěru po čet osob:

U vody dodané z vlastního zdroje (studna) po čet osob:

Podpis p ředávajícího  (majitele - odběratele), razítko: Podpis p řebírajícího  (majitele -odběratele), razítko:

Datum: Datum:

Dodavatel potvrzuje platnost p řevodu  (datum):

Podpis, razítko (MOVO)

Odvád ění srážkových vod (p ůvodní) - Plochy srážkových vod dle LV (nové)

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Tovární 41, 772 11 Olomouc

tel.: 840 668 668, e-mail: zc@smv.cz, WWW: www.smv.cz


