KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.
Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 443
Telefon: 377 966 426, info@kav-plzenec.cz

Dohoda o změně (přepisu) smlouvy č. …………...………(výpověď & oznámení nového odběratele)
Adresa odběrného místa:

Technické číslo odběru: ….…………..…..………..……...…..

Ulice: ........................................................................ Č.p.(parcelní číslo): ………….………………....………..…........
Město-obec: ......................................…….................PSČ: …………………………………….…...…..……………..

Charakter odběru:* velkoodběr - maloodběr

Napojení na veřejný vodovod:

ANO - NE

Odběr z vlastního zdroje:

ANO - NE

Napojení na veřejnou kanalizaci:

ANO - NE

Specifikace odběrného místa:*
RD,bytovka, parcela,zahrada,chata,staveniště,restaurace,prodejna,jiné: ………………………...…………
(*hodící se označte)

Změnu provést k datu: .….………………….. Číslo vodoměru: …………………….…. Stav m3: ….................……
Odhlášení provedl: ……………………………………….Telefon-mobil: ……..…………………..…….……….…
Důvod ukončení odběru: ……………………….…………………....……………...……….………..………..…….
Konečné vyúčtování zaslat na adresu: ….………………………………………………………………….……….…

Původní odběratel - vlastník (připojeného pozemku nebo stavby):
Jméno a příjmení (název firmy): ………………………………...………….………..………….…………….....…....
Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………….…………………………………….……..
Datum narození: ………………………… Telefon-mobil: ……………………... E-mail: .…………………….…..
IČO: ………………………….…..……… DIČ: ..................................................................................…………….…

Z titulu původního odběratele (vlastníka) prohlašuji, že souhlasím se stavem na vodoměru výše uvedeným a zavazuji se uhradit
případný nedoplatek z konečného vyúčtování.
Odběratel (vlastník) prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. V opačném případě může proti němu uplatnit
provozovatel finanční postih v rozsahu daném obchodními podmínkami.

Nový odběratel - vlastník (připojeného pozemku nebo stavby): (daňová adresa)
Jméno a příjmení (název firmy): ……………………………………………………..………….…………….....…....
Adresa trvalého bydliště: …………………………….........................................................................................……...
Adresa pro zasílání faktur: …………………………………………………………………………………………….
(pouze v případě odlišnosti od adresy trvalého pobytu)

Datum narození: ………………………… IČO: …………………………… DIČ: .....................................................
Telefon-mobil: ……………….…………. E-mail: .……………………………………………………………….…..
Kontaktní osoba(u firem): …………………………….…………… Telefon-mobil: ………………………….…..…
Prohlašuji, že souhlasím se stavem na vodoměru uvedeným v této dohodě. Dále potvrzuji správnost a pravdivost mnou
uvedených údajů.
Provozovatel-dodavatel KaV Starý Plzenec, a.s. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“) informuje odběratele o tom, že shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní
údaje, které se o odběrateli dozvěděl v souvislosti s uzavřením nové smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod a
jejím plněním. Veškeré podrobné informace o zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů odběratele jsou
uvedeny na webových stránkách dodavatele www.kav-plzenec.cz. a ve zkrácené podobě rovněž v písemné podobě, přičemž
písemné vyhotovení „informace o zpracování osobních údajů“ tvoří přílohu nové smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod, která bude následně s odběratelem uzavřena. Nový odběratel podpisem této dohody souhlasí se zpracováním
osobních údajů, které slouží jako podklad k uzavření nové smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod.

Za původního odběratele-vlastníka: ….……..........…………………. Datum: ………..………..……..………
podpis (razítko)
(jméno hůlkovým písmem: ………………………………………..………………....)

Za nového odběratele-vlastníka: ….…………………………............... Datum: …….……………..……………
podpis (razítko)
(jméno hůlkovým písmem: ……………………………………..…………………....)

K této žádosti přiložte prosím následující doklady:
- kopii předávacího protokolu (příloha kupní smlouvy)
- kopii kupní smlouvy (postačí první strana, kde je uveden nový a původní majitel a poslední strana, kde je uveden
datum podpisu smlouvy)

