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Žádost o nefakturování stočného 
 (odpadní vody nejsou odváděny do veřejné kanalizace – stavba) 

Adresa odběrného místa:  ............................................................................................................................................................................................. 

Evidenční číslo odběrného místa: ........................................................................................................................................................................... 

Odběratel:  ................................................................................................................................................................................................................................ 

Fakturační období – fakturace měsíc:  .................................................................................................................................................................  

Žádost doručte VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. do:  ...................................................................................................................................................... 

Tato žádost je platná pouze pro jedno fakturační období, a to do:  ................................................................................................. 

Prohlašuji, že v tomto období nebudu odvádět odpadní vody do veřejné kanalizace. Pokud se tyto skutečnosti 

změní, jsem povinen do 15 dnů nahlásit změnu VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. 

Pro nefakturování stočného i v následujícím fakturačním období je nutné podat novou žádost. Žádost bude 

přílohou k řádné fakturaci. Pokud žádost pro další fakturační období nebude VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. doručena 

do dvou měsíců po fakturaci, bude v dalším fakturačním období množství stočného fakturované dle množství 

naměřené vodoměrem. 

Nárok provozovatele na stočné je od okamžiku, kdy je zřízena kanalizační přípojka, která je napojena na 

kanalizační stoku, a odpadní vody z objektu jsou do ní odváděny. 

Za odběratele: Za VODÁRNU PLZEŇ a.s.: 

 ................................................................................   ............................................................................................  

Dne: Dne: 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
Malostranská 143/2 
326 00 Plzeň 

T    +420 377 413 222 
E    zc@vodarna.cz 
W  www.vodarna.cz 
IDDS ktuciif 

Společnost je zapsána 
u KS v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČ    25205625
DIČ CZ25205625

Bankovní spojení  
KB, Plzeň–město 
ČÚ  6503311/0100 
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Příloha č. 1 
Informace o zpracování osobních údajů: 

Zákazník/odběratel (fyzická osoba) potvrzuje, že byl níže uvedeným správcem osobních údajů informován o zpracování svých osobních 
údajů v rozsahu odpovídající účelu tohoto zpracování. 

Správcem zpracování osobních údajů je VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň, IČO: 25205625. Správce jmenoval 
pověřence pro ochranu osobních údajů – kontakt lze získat v zákaznickém centru správce nebo na tel.: 377 413 222. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro agendu správce související s realizací činností dle objednávky/smlouvy. 
Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a následné plnění smluvního vztahu, přičemž případné odmítnutí může mít za 
následek nepřijetí objednávky a uzavření smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů správcem též vyplývá z plnění zákonné povinnosti 
správce. 

Zákazník/Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům, které pro správce vykonávají podporu při plnění 
činností dle objednávky/smlouvy a dále subjektům, vykonávající pro správce zpracování osobních údajů na základě smlouvy. 

Další údaje o zpracování osobních údajů ve VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. jsou uvedeny na webové stránce společnosti www.vodarna.cz. 


	adresa: 
	evidencni cislo: 
	odberatel: 
	fakturacni obdobi: 
	dorucit do: 
	platna do: 
	dne: 
	dne 2: 


