Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

Voda je život, chraňme ji! ®

Žádost o snížení účtovaného množství vypouštěné odpadní vody
ke smlouvě č. ...................... na období 2018
Číslo odběrného místa ( ze smlouvy) : ......................................................................................
Odběratel : ..................................................................................................................................
Odběrné místo : ..........................................................................................................................
Kontrolní odečty hlavního vodoměru
odečet dne 1.4. ……
odečet dne 30.9. ……

stav na vodoměru ...................
stav na vodoměru ...................

1. počet zásobených obyvatel připojené nemovitosti

2. vybavení nemovitosti dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů činí dle
směrných čísel potřeby vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou/teplé vody na kohoutku/ za rok
=35 m3
3. podrobný popis způsobu využití vody dodané vodovodem pro veřejnou potřebu, jež není odváděna veřejnou
kanalizací (jedná se např. zalévání zahrady, zvířectvo apod.). Uveďte plochy, způsob využití a přibližné množství
spotřebované vody pro konkrétní účel

4. uveďte, zda se na nemovitosti nachází jiný zdroj vody (studny, zachycená srážková voda apod.).
V případě, že ano uveďte způsob využití této vody a podíl využití vody z těchto zdrojů na celkové spotřebě.
V případě napojení na vnitřní rozvody uveďte způsob odkanalizování.
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5. v případě bazénů objem vody bazénu, četnost napouštění a vypouštění vody a způsob využití vypuštěné vody

Informace o podmínkách pro poskytování odpočtu na stočném
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

o odpočet stočného může požádat odběratel, který vodu dodanou vodovodem z části spotřebuje bez
vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok
žádost o odpočet je podávána odběratelem – vlastníkem připojené nemovitosti na standardizovaném
formuláři
pokud žadatel nepředloží všechny požadované dokumenty či nebudou předloženy v odpovídající
kvalitě, bude o tomto žadatel informován a dokumenty budou vráceny k doplnění či přepracování.
žadatel bude o poskytnutí či zamítnutí odpočtu písemně informován
odpočet se poskytuje vždy jednorázově, a to pouze na příslušný kalendářní rok, na který žadatel
o odpočet žádal; žádost musí být podána nejdéle k 15. 10. roku, na který je žádost podávána; pokud
chce žadatel uplatnit odpočet i další rok, musí podat novou žádost
odpočet je odběrateli poskytnut v přiznané výši formou odpočtu na stočném při řádné fakturaci
dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv skutečnosti uvedené žadatelem ověřit, přičemž žadatel
poskytne dodavateli patřičnou součinnost
na nemovitosti se nevyskytuje žádný jiný vlastní zdroj vody (např. studny apod.)
dodavatel si vyhrazuje právo upravit metodiku poskytování odpočtu na množství neodvedené
veřejnou kanalizací. O této změně bude odběratel informován.
na odpočet není právní nárok a v případě nesouhlasu se způsobem stanovení výše odpočtu nebo
zamítnutí odpočtu je žadatel oprávněn osadit si na kanalizační přípojku certifikované měřící zařízení,
které bude podkladem k účtování stočného

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé.

Dne :

Podpis žadatele:

Vyjádření k žádosti (vyplňuje dodavatel):

Dne :
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