
Přebírající majitel nemovitosti:

E-mail:

Zasílání faktur e-mailem:

Telefon:

Mám zájem o službu SMS Info zdarma:
(informace o odstávkách vody, apod.)

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

Počet bydlících osob:

Způsob úhrady faktur: Způsob úhrady záloh:

Převodem Převodem

SIPO SIPO

Svolení k inkasu Svolení k inkasu

Spojovací číslo SIPO: Výše měsíční zálohy:

Číslo účtu odběratele:

Doručovací údaje (vyplňte pokud se liší od trvalého bydliště):

Jméno a příjmení:

Adresa:

Příjmení, 
jméno:

Změna odběratele - obyvatelstvo
Odběr vody:

Odvádění odpadních vod:

Evidenční číslo
odběrného místa:

Adresa odběrného 
místa:

Předávající majitel nemovitosti:

Příjmení, 
jméno:

Adresa doručení
konečného vyúčtování:

Telefon:

Datum 
narození:

Číslo účtu:
(vyúčtování)

E-mail:



(veřejná kanalizace, jímka, septik):

Odvádění srážkových vod dle listu vlastnictví:

Celková plocha (m2): Zastavěná a těžce propustná (m2):

Lehce propustná (m2):

Zeleň (m2):

Poznámka:
Nutno vyplnit pouze pro evidenci, i když jsou nemovitosti určené k trvalému bydlení a domácnosti 
ze zákona osvobozeny od úhrad za odvádění srážkových vod.

Datum vzniku vlastnického práva:
(Přiložit kopii LV - výpis z katastru
nemovitostí - vyrozumění)

Předávající stav vodoměru (m3):

Číslo vodoměru:

U odběrných míst bez vodoměru počet osob:

Je nemovitost napojena na studnu?

U vody dodané z vlastního zdroje (studna) počet osob:

Informace o tom, jakým způsobem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zpracovává a chrání osobní údaje fyzických osob naleznete v 
našich „Zásadách zpracování osobních údajů zákazníci“ na adrese www.smv.cz/o-spolecnosti.
Předávající (majitel – odběratel) svým podpisem rovněž bere na vědomí, že provedením změny vlastníka nemovitosti k výše uvedenému 
dni bude ukončena platnost stávající Smlouvy o dodávce vody/odvádění odpadních vod.

Podpis předávajícího (majitele - odběratele): Podpis přebírajícího (majitele - odběratele):

Datum: Datum:

Podpis, razítko (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.)

Dodavatel potvrzuje 
platnost změny (datum):

Z toho % trvalé bydlení:

Z toho % komerčně 
využívaných:

Plochy, ze kterých nejsou svedeny 
srážkové vody do kanalizace (m2):

 

Odvádění odpadních vod

Odvádění splaškových vod 

K datu:

ANO NE
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