
 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. , Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž 
 IČ: 49451871   DIČ: CZ49451871   KB Kroměříž, číslo účtu 2002-691/0100 
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147 

 

 

Odběratel dává svým podpisem souhlas s tím, že Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. jsou oprávněny zpracovávat uvedené osobní údaje pro potřeby podniku. Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. se zavazují při zpracovávání osobních údajů dbát, aby odběratel neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zneužití 
odběratelových údajů. 

Datum tisku 20.11.2012  10:46 dop.            verze 2010/11/3 

HLÁŠENÍ o změně odběratele 
 

Číslo odběrného místa :                                                                             V Kroměříži dne  
 

Adresa odběru (vodoměru): 

Obec:  Část Obce:  
Ulice:  Č.P./Č.O.:  
Předchozí stav vodoměru:  Dne:  
Konečný stav vodoměru:  Dne:  
Kód sazby1:  

 

Stávající odběratel (Plátce/Majitel): 

Plátce:  Majitel:  

Název1:  Název1:  

Název2:  Název2:  

Ulice:  Ulice:  

Č.P./Č.O.:  Č.P./Č.O.:  

Část obce:  Část obce:  

Obec:  Obec:  

PSČ:  PSČ:  

IČ:  DIČ:  IČ:  DIČ:  
 

Nový odběratel (Plátce/Majitel): 

Plátce:  Majitel:  

Název1:  Název1:  

Název2:  Název2:  

Ulice:  Ulice:  

Č.P./Č.O.:  Č.P./Č.O.:  

Část obce:  Část obce:  
Obec:  Obec:  

PSČ:  PSČ:  

IČ:  DIČ:  IČ:  DIČ:  

RČ:  RČ1:  RČ:  RČ1:  

Bankovní spojení:  Bankovní spojení:  

Telefon:  Telefon:  

Email:  Email:  
 

Nová adresa pro zasílání faktur: 

Adresa pro zasílání faktur: 

Název1:  Název2:  

Ulice:  Č.P./Č.O.:  

Část obce:  Obec:  
PSČ:  Email pro zasílání e-faktur:  

 

Zálohy:    
Spojové číslo SIPO:  Platba z běžného účtu:  
Výše zálohy:  
  

Počet osob:  Profil přípojky  
Obě strany svým podpisem stvrzují, že změna odběratele nebude provedena, dokud nebudou uhrazeny všechny faktury ze strany stávajícího odběratele včetně 

dodatkové faktury ke stavu vodoměru ke dni předání. 

 

 
.................................................................................................................................................................................   ................................................................................................................................................................................. 

 Podpis odběratele  Podpis odběratele 
 

Vyjádření vlastníka nemovitosti: 
Vlastník souhlasí s tím, aby obchodní smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod byla uzavřena s nájemcem. 
    
 Podpis vlastníka nemovitosti: 
    .................................................................................................................................... 
 

 
 

Změna provedena dne :   Provedl : 
 .............................................................................................................................   .................................................................................................................................... 

 

Při změně majitele nemovitosti je třeba doložit: 
 Kopii výpisu z evidence nemovitostí, v případě, že ještě není vyhotovena kupní smlouva 

 Hlášenku změny se stavem vodoměru ke dni převodu nemovitosti 
 V případě že majitel nemovitosti pronajímá byt nebo nemovitost nájemci, doložit kopii nájemní smlouvy 

 Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění pro provedení změny 
 V případě placení zálohy, donést spojovací číslo SIPO nebo číslo běžného účtu, ze kterého budou zálohy převáděny 

 V případě podnikání kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu, případně osvědčení o registraci k DPH. 

 Telefonní spojení, případně email, (datovou schránku). 
Tyto doklady jsou součástí podkladů k vyhotovení nové smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Bez doložení všech dokladů nebude změna odběratele provedena. 


