Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665

PŘEVOD ODBĚRU
U odběrného místa č.:						

číslo vodoměru:

Obec:				

číslo popisné:

ulice:				

Původní odběratel:

Nový odběratel:

Číslo odběratele:

Číslo odběratele:

Smlouva číslo:

Smlouva číslo:

Odběratel:

Odběratel:

Zastoupen:

Zastoupen:

Datum narození:

Datum narození:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Peněžní ústav:

IČ:

IČ:

DIČ:

DIČ:

Dodávka vody:

Dodávka vody:

Odvádění odpadních vod:

Odvádění odpadních vod:

Srážkové vody:

Srážkové vody:

Původní odběratel sděluje, že ode dne

již není vlastníkem připojené nemovitosti u výše uvedeného odběru. Od téhož dne je vlastníkem připojené nemovitosti nový

odběratel, na kterého je odběr k uvedenému dni převeden. Obě strany shodně prohlašují, že stav vodoměru při předání činil

m3. Do tohoto stavu vodoměru hradí

vodné a stočné původní odběratel, od tohoto stavu vodoměru hradí vodné a stočné nový odběratel. V případě srážkových vod se stočné fakturuje odběratelům poměrně dle
propočtu ke dni převodu.
Nový odběratel bere na vědomí, že odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce vody či odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní je neoprávněným odběrem. Příslušné
faktury se zasílají odběratelům na jejich výše uvedené adresy.

Příloha:
V:

Dne:

Zpracoval:
(podpis)

Původní odběratel:

Nový odběratel:

…………………………
(podpis)

…………………………
(podpis)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665

PŘEVOD ODBĚRU
U odběrného místa č.:						
Obec:				

číslo vodoměru:
ulice:				

číslo popisné:

Původní plátce:

Odběratel-vlastník:

Nový plátce:

Č.odběratele:

Č.odběratele:

Č.odběratele

Smlouva číslo:

Smlouva číslo:

Smlouva číslo:

Plátce:

Odběratel:

Plátce:

Zastoupen:

Zastoupen:

Zastoupen:

Datum narození:

Datum narození:

Datum narození:

Telefon:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

Číslo účtu: -

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Peněžní ústav:

Peněžní ústav:

IČ:

IČ:

IČ:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

Dodávka vody:

Dodávka vody:

Dodávka vody:

Odvádění odpadních vod:

Odvádění odpadních vod:

Odvádění odpadních vod:

Srážkové vody:

Srážkové vody:

Srážkové vody:

Číslo účtu:

-

Odběratel-vlastník, původní plátce a nový plátce sdělují, že ode dne
je uživatelem připojené nemovitosti u výše uvedeného odběru se souhlasem odběratele-vlastníka nový plátce. Stav
vodoměru při předání k tomuto dni činil
m3. Faktury k úhradě vodného a stočného do tohoto stavu vodoměru se zasílají na adresu původního plátce (viz jeho výše uvedená
současná adresa), od tohoto stavu vodoměru na adresu nového plátce (viz jeho výše uvedená současná adresa). V případě srážkových vod se stočné fakturuje plátcům poměrně dle propočtu
ke dni předání.
Vzhledem k tomu se ke dni předání ze seznamu odběrných míst u smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřené mezi SmVaK Ostrava a.s., odběratelem-vlastníkem a původním
plátcem vypouští výše uvedené odběrné místo; pokud v seznamu odběrných míst již další odběrná místa nejsou, ruší se k tomuto dni i uvedená smlouva. Odběratel-vlastník i nový plátce
berou na vědomí, že odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce vody či odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní je neoprávněným odběrem.
Příloha:
V

dne

Zpracoval: ………………………(podpis) Vedoucí zák. centra: …………………………….

Původní plátce

Odběratel-vlastník

Nový plátce

…………………………
(podpis)

…………………………
(podpis)

…………………………
(podpis)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665

PŘEVOD ODBĚRU
U odběrného místa č.:						
Obec:				

číslo vodoměru:
ulice:				

číslo popisné:

Původní plátce:

Odběratel-vlastník :

Nový vlastník :

Č.odběratele:

Č.odběratele:

Č.odběratele

Smlouva číslo:

Smlouva číslo:

Smlouva číslo:

Plátce:

Odběratel:

Zastoupen:

Zastoupen:

Zastoupen:

Datum narození:

Datum narození:

Datum narození:

Telefon:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Peněžní ústav:

Peněžní ústav:

IČ:

IČ:

IČ:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

Dodávka vody:

Dodávka vody:

Dodávka vody:

Odvádění odpadních vod:

Odvádění odpadních vod:

Odvádění odpadních vod:

Srážkové vody:

Srážkové vody:

Srážkové vody:

Číslo účtu:

-

Výše označené subjekty sdělují, že ode dne
je vlastníkem připojené nemovitosti u výše uvedeného odběru nový vlastník. Stav vodoměru při předání k tomuto dni činil
m3.
Faktury k úhradě vodného a stočného do tohoto stavu vodoměru se zasílají na adresu původního plátce (viz jeho výše uvedená současná adresa), od tohoto stavu vodoměru na adresu
nového vlastníka (viz jeho výše uvedená současná adresa). V případě srážkových vod se stočné fakturuje poměrně dle propočtu ke dni předání.
Nový vlastník bere na vědomí, že odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce vody či odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní je neoprávněným odběrem.
Příloha:
V

dne

Zpracoval: ………………………(podpis) Vedoucí zák. centra: …………………………….

Původní plátce

Odběratel-vlastník

Nový vlastník

…………………………
(podpis)

…………………………
(podpis)

…………………………
(podpis)

