Příloha A

VÝPOČET MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
BEZ MĚŘENÍ
(příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001Sb., zákon č.274/2001 Sb. V platných zněních)
Příloha A je součástí Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních a srážkových vod kanalizací uzavřené mezi
smluvními stranami:

Dodavatel: Pelhřimovská vodárenská s.r.o., Radětínská 1158, 393 01 Pelhřimov, IČO: 04605683
a

Odběratel:
…………………………………………………………………… Datum narození / IČO: ……………………
Adresa / Sídlo: ..…………………………………………………………………………………………………
Místo odběru: ……………………………………………………………………………………………………
Roční množství neměřené dodané vody: ………………………….. m³
Roční množství odváděné neměřené odpadní vody: ………………. m³
I. Bytový fond – Uveďte počet trvale hlášených osob domácnosti do příslušné kolonky, která odpovídá Vašemu
vybavení domácnosti. U rekreačních objektů se uvede počet osob, které objekt využívají.
U rekreačních objektů uveďte počet měsíců v provozu: ………………..
* m3/ks/rok x Počet / Rozloha
VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI

m3/ks/rok

1. Na jednoho obyv. bytu s tekoucí stud. vodou mimo byt rok
2. Na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody/ teplé vody
na kohoutku za rok
3. Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí vodou/ teplá voda na
kohoutku za rok

počet osob

*celkem m3

počet ks

*celkem m3

15
25
35

II. Hospodářská zvířata – Uveďte počet hospodářských zvířat, která chováte.
m3/ks/rok

DRUH
55. Kráva - dojnice
56. Býk
57. Tele, ovce, koza, vepř
58. Prasnice

36
18
6
8

59. Kůň
60. Pes (chovná stanice)
61. Slepice, perličky na 100 ks
62. Husy, kachny, krůty na 100 ks

14
1
11
36
1/2

Příloha A
III. Různé – Uveďte rozlohu zahrady v m a počet vozidel - pokud využíváte vodu z veřejného vodovodu.
2

m3/rozloha rozloha/počet

DRUH
63. Zahrada okrasná osázená zeleninou na 100 m2

*celkem m3

16

64. Sady osázené ovoc. stromy nebo jinak využívané na 100 m

2

67. Osobní automobil

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. Uvedením nepravdivých údajů se vystavujete sankcím.

Datum: ………………………..

Podpis odběratele: ………………………………
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