Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.
náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

499 628 651

info@mevakdknl.cz
IČ 288 18 334

Dotazník pro vyhotovení Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod
Vyplněním dotazníku subjekt údajů (odběratel) uděluje tímto správci (dodavateli – Městské vodovody a kanalizace
Dvůr Králové nad Labem s.r.o., IČ 288 18 334, sídlem náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem)
souhlas s užitím osobních údajů pro účely zpracování návrhu odběratelské smlouvy ve smyslu § 5 odst. 2 a 4
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto
osobní údaje je správce oprávněn zpracovávat pro účely uzavření odběratelské smlouvy.

Odběrné místo
ulice a číslo popisné

*)
(v případě, že není číslo
popisné či číslo evidenční)
(v případě, že není
napojení na kanalizaci)

parcelní číslo
odvádění odpadních vod
umístění vodoměru

(byt, sklep, šachta atd.)

počet trvale připojených osob

(trvale bydlících osob) *)

údaje o vodovodní přípojce

(DN, materiál, rok)

údaje o kanalizační přípojce

(DN, materiál, rok)

Vlastník/Všichni vlastníci
jméno a příjmení

*)

datum narození

*)

trvalé bydliště

*)

zasílací adresa

(v případě, že se liší
od trvalé adresy)

telefonní číslo

e-mail
souhlasím se zasíláním faktur e-mailem (zakroužkujte)

ANO

způsob plateb (zakroužkujte)

INKASO

bankovním převodem

NE
SIPO

*)

číslo bankovního účtu

(pro vrácení přeplatků záloh) *)

spojovací číslo SIPO

(v případě, platby přes SIPO) *)

Firma
název
sídlo
IČ
zasílací adresa
telefonní číslo

Daňový plátce

e-mail

(vyplňte prosím v případě, že plátce je jiný než vlastník)

jméno a příjmení
datum narození
trvalé bydliště
zasílací adresa
telefonní číslo

e-mail
*) Povinné údaje

PROSÍM OTOČTE!

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.
náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

499 628 651

info@mevakdknl.cz
IČ 288 18 334

V nemovitosti na Vašem odběrném místě se nachází podnikání. Vzhledem k povinnosti plynoucí ze zákona
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o placení za srážkové vody Vás žádáme o vyplnění následujících
údajů na druhé straně dotazníku, které se týkají odvádění srážkových vod:

Odvádění srážkových vod
(do kanalizace, dešťovou kanalizací
do toku, částečně do kanalizace)

Odvádění srážkových vod

V případě, že srážkové vody nejsou odváděny do kanalizace, prosíme o doložení tohoto stavu –
předložení dokumentace o dešťové kanalizaci, případně provedení místního šetření.
Nemovitost využívána
částečně k bydlení?
(ANO / NE)
V případě, že nemovitost je využita částečně k bydlení prosíme o vyplnění těchto údajů:
Plochy k podnikání (m2)
Plochy k bydlení (m2)
Vysvětlení výpočtu srážkových vod:
Ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích vyplývá povinnost platit za odvádění srážkových vod
odváděných do kanalizace. Nemovitosti určené k trvalému bydlení jsou od této povinnosti osvobozeny.
U nemovitostí sloužících k podnikání se vypočte sazba za srážkové vody jako redukovaná plocha vynásobená
dlouhodobým srážkovým normálem pro tuto oblast (pro Dvůr Králové nad Labem 680 mm/m2/rok).
V případě, že nemovitost slouží částečně k podnikání a částečně k trvalému bydlení, vypočte se jako násobek
celkového množství odváděných srážkových vod a procentního podílu ploch k podnikání v objektu (plochy
k podnikání / (plochy k podnikání + plochy k bydlení)).

Poznámky:
info@mevakdknl.cz

Datum:

Dotazník je možno vyplnit na www.mevakdknl.cz – formuláře a zaslat na e-mail
Děkujeme Vám za spolupráci.

Podpis:

