Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, IČ: 47674652
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Vlastnoručně podepsaný dokument můžete podat ✔ osobně ✔ poštou ✔ naskenované zaslat emailem na adresu zakaznicke@vakvs.cz.
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vyplní odběratel

2GEČUDWHO YODVWQtNSřLSRMHQpQHPRYLWRVWL 
Příjmení, jméno nebo název společnosti:
Adresa nebo
sídlo společnosti:
Telefon:

Vyřizuje:

E-mail:

Číslo smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění a čištění odpadních vod:
Odběrné místo
Obec:

Ulice:

Číslo popisné:

Číslo odběrného místa:

Údaje pro snížení stočného
Žádám o snížení stočného za období

od

do

Množství odebrané pitné vody z veřejného vodovodu za minulé fakturační období:
Množství, o které žádáte snížit stočné:
Účel užití odebrané a z části spotřebované/nevypuštěné odpadní vody:
Technický výpočet množství vody
spotřebované bez vypuštění do kanalizace:
Počet trvale připojených osob:

Přílohy:

Odběratel souhlasí s případnou prohlídkou v odběrném místě k posouzení a kontrole údajů uvedených v žádosti.
Odběratel bere na vědomí a souhlasí s podmínkami pro vyřízení žádosti uvedené na druhé straně tohoto formuláře.

V

dne

Podpis odběratele: ……………………….
povinné pole, nepovinné pole

Technické ověření žádosti dodavatelem

vyplní dodavatel

Ověření provedl:

dne:

Výsledek provedeného ověření:

Schváleno snížení fakturace stočného v množství (v m3):

V

dne:

Podpis dodavatele: .........................................
Zkontroluj formulář

SMAŽ DATA

TISK

Podmínky pro vyřízení žádosti o snížení stočného
Kdo může o sníženi stočného požádat
V souladu s ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění může o odpočet
stočného požádat odběratel, který vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace, a toto množství je
prokazatelně větší než 30 m3 za rok. V případě, že je celkové množství neodvedené odpadní vody nižší než 30 m3 za rok,
snížení fakturace stočného nebude v souladu s výše uvedeným ustanovením provedeno.
Podmínky přiznání snížení fakturace stočného
- platná smlouva o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody na dané odběrné místo uzavřená v souladu s
platnými právními předpisy,
- žádost je uplatňována odběratelem pro jedno fakturační roční období s podáním předem, přičemž odběratel vlastní
nemovitost na daném odběrném místě. Pro následující období se žádost automaticky neobnovuje a je tedy nutné podat žádost
novou,
- úhrada všech dosud vystavených faktur za vodné a stočné.
Co je nutno k žádosti doložit
K žádosti je nutno doložit technický výpočet množství vody spotřebované bez vypuštění do kanalizace, např. technické
výkresy či jiné relevantně zpracované podklady od dodavatele díla, jež budou obsahovat údaje o objemu a způsobu provozu.
Vodohospodářské rozhodnutí na vypouštění odpadních vod, vyjádření vodoprávního orgánu ke způsobu likvidace odpadních
vod z objektu, kolaudační rozhodnuti jímky na vyvážení, doklad o vyvážení jímky.

