
 
 

 
 

Žádost o úlevu na stočném 

(za objem vody, která není vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu) 

 

Odběratel: 

Jméno, příjmení, titul (název): ……………………………………………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště (sídlo): ……………………………………..…………………………………………………………………….. 

Adresa pro doručování: ……………………………..………………………………………………………………………….. 

Datum narození (IČ): ……….…………………………………………… Telefon: …………….………………………….. 

Zapsaný v OR: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zastoupený: ……….………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odběrné místo: 

Obec: …………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ulice: …………..……………………………………………………………………..…………………………………………………. 

Č. p. / č. o.: …………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

PSČ: …….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Č. odběrného místa (dle Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod): ………..…………… 

Umístění stávajícího vodoměru: …………………………………………………………………………………………….. 

Odůvodnění žádosti: ………………………………………..……………………………………………………………………. 

………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 

Podmínky poskytnutí úlevy na stočném 

Odběratel:  

1) Souhlasí s návštěvou technika VHS SITKA, s.r.o., pro posouzení proveditelnosti osazení 
vodoměrné sestavy – placený úkon (cena dle platného ceníku). 

2) Objedná u VHS SITKA, s.r.o., zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky 
podružného zálivkového vodoměru a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci – cena 
dle cenové kalkulace (cca 4.000 Kč bez DPH). 

3) Bere na vědomí tyto technické a ostatní podmínky: 
o osazení podružného zálivkového vodoměru musí být co nejblíže účelu užití, 
o každé odběrné místo může mít pouze jeden podružný zálivkový vodoměr, 



 
 

 
 

o po osazení a zaplombování bude podružný zálivkový vodoměr zaevidován v databázi 
VHS SITKA, s.r.o., 

o odečty podružného zálivkového vodoměru budou prováděny pouze pracovníkem VHS 
SITKA, s.r.o., a to vždy ke konci kalendářního roku, 

o provedení odečtu podružného zálivkového vodoměru bude zpoplatněno dle platného 
ceníku VHS SITKA, s.r.o., 

o v zákonné lhůtě musí odběratel zajistit na vlastní náklady ověření vodoměru 
v certifikované laboratoři (může zajistit VHS SITKA, s.r.o.); protokol o tom, že tento 
vodoměr splňuje v souladu s platnou legislativou veškeré náležitosti stanoveného 
měřidla, doloží odběratel VHS SITKA, s.r.o.; vodoměr s chybějícím nebo neplatným 
úředním ověřením nemůže být považován za fakturační měřidlo, 

o odběratel (vlastník nemovitosti) musí umožnit pracovníkům VHS SITKA, s.r.o., přístup 
k podružnému zálivkovému vodoměru za účelem provedení odečtu nebo revize, 

o úleva na stočném bude poskytnuta (v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů) pouze za podmínky, že bude odebráno přes podružný 
zálivkový vodoměr množství vody větší než 30 m3/rok, 

o voda odebrána přes podružný zálivkový vodoměr nesmí být odváděna do veřejné 
kanalizace; skutečnost, že tomu tak je, popř. že je systém propojen se systémem 
rozvodu vody v nemovitosti, bude posuzována jako přestupek s možností uložení 
sankce a vymáhání náhrady vzniklé škody. 

 

Odběratel:      Vyjádření VHS SITKA, s.r.o.: 

 
Ve Šternberku dne: …………………….…………                Ve Šternberku dne: ……………………………… 
        
 
 
 
………………….………………………………………..…  …………………………………………………………….. 
Podpis odběratel          (Doporučuji/nedoporučuji – důvod) 
       Jaroslav Pudel, vedoucí provozu vodovodů 

                        

  Ve Šternberku dne: ……………………………….. 

 

 

 

  ……………………………………………………………….. 
(Souhlasím/nesouhlasím – důvod) 

  Mgr. Antonín Kostrůnek, ředitel 


