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Paušální karta u domácností
Podklad pro stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody
Číslo odběru:
Odběratel:
Adresa odběrného místa:
Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr nebo není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod
1)
do kanalizace, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody .
Označením příslušné položky s uvedením počtu osob, kusů zvířat, osobních aut a arů zahrad vyplňte níže uvedené.

BYTOVÝ FOND
byty - na 1 obyvatele bytu

Roč. směr. číslo
3
m /rok

1. byty s tekoucí studenou vodou mimo byt

15

2. byty bez tekoucí teplé vody (na kohoutku)
3. byty - na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou
vodou (na kohoutku)

25
35

BYTOVÝ FOND
rodinné domy - na jednoho obyvatele bytu v
rodinném domu

1. rodinné domy s tekoucí studenou vodou mimo byt
2. rodinné domy bez tekoucí teplé vody (na kohoutku)
3. rodinné domy s tekoucí teplou vodou (na kohoutku)
BYTOVÝ FOND
rekreační chaty (chalupy) - na jednoho obyvatele
rekreační chaty (chalupy)

1. rekreační chaty (chalupy) s tekoucí studenou vodou
mimo objekt
2. rekreační chaty (chalupy bez tekoucí teplé vody (na
kohoutku)
3. rekreační chaty (chalupy) s tekoucí teplou vodou (na
kohoutku)
U rekreačního odběru uveďte délku pobytu:

Roč. směr. číslo
3
m /rok

Počet osob

Celkem
3

m /rok

Počet osob

Celkem
3

m /rok

16
26
36
Roč. směr. číslo
3
m /rok

Počet osob

Celkem
3

m /rok

15
25
35

Vypočtené množství činí celkem .......... m3
V případě zjištění rozdílu položek vybavení domácnosti a počtu osob, které budou kontrolovány zaměstnanci provozovatele, bude
dofakturováno dle skutečně zjištěných položek od data uzavření smlouvy.

V .................................. dne ..................

1)

.........................................................................…….
Odběratel
Hodnoty dle přílohy č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
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