VODAK Humpolec, s.r.o.

formulář V1A1

Pražská 544, 396 01 Humpolec
www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

Příloha A/1:

Číslo odběru:

-

-

Výpočet množství dodané vody a vypouštění odpadních vod bez měření
(příloha k vyhlášce č. 428/2001 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. v platných zněních)

Příloha A je součástí „Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod kanalizací“ uzavřené mezi smluvními
stranami:
DODAVATEL
Sídlo: Pražská 544, Humpolec, PSČ: 396 01

VODAK Humpolec, s.r.o.

ODBĚRATEL - vlastník připojené nemovitosti
Jméno, příjmení, tit./obchodní firma:
Sídlo
/trvalý pobyt*)

Obec:
Čp.:

Ulice:
PSČ:

část obce:
Roční množství neměřené:

Odběrné místo

Druh:

Obec:

Vodné

m3

Ulice:

Stočné

m3

Čp.:

PSČ:

Rodinné domy: na jednoho obyvatele bytu v rod.domě /max. 3byty-3rodiny/se připočítává 1m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rod.
domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chalupy: na jednoho obyvatele rekreační chaty /chalupy/ se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2 a 3 s přihlédnutím k době, po
kterou je chata během roku využívána.

Bytový fond - Vybavení domácnosti
1. Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok
2. Na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody/teplé vody na
kohoutku za rok
3. Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou /teplá voda na
kohoutku za rok

m3/osoba
15

Počet osob

25
35

Rekreační objekt - uveďte počet měsíců provozu
Hospodářská zvířata-uveďte počet hospodářských zvířat, která chováte
55. Kráva – dojnice včetně ošetření mléka
56. Býk
57. Tele, ovce, koza, vepř
58. Prasnice
59. Kůň
61. Slepice, perličky na 100 ks
62. Husy, kachny, krůty na 100 ks
Různé-uveďte rozlohu zahrady a počet vozidel- pokud využíváte
vodu z veřejného vodovodu
63. Zahrada okrasná nebo osázená zeleninou na 100m2.
64. Sady osázené ovocnými. stromy nebo jinak využívané na 100m2
67. Osobní automobil

m3

měsíců
3

m /ks
36
18
6
8
14
11
36
m3/Rozloha/ks

Počet ks

m3

Rozloha/
Počet

m3

16
3
1

Odběratelé, jejichž nemovitosti jsou napojeny na veřejné vodovody a kanalizace a nejsou vybaveny vodoměry, jsou povinni
řádně a pravdivě vyplnit tento dotazník. Jakékoliv změny v nastávajícím období je odběratel povinen nahlásit dodavateli.
V případě nepravdivých údajů se vystavuje sankcím.

Datum:

Podpis odběratele:

