
 

Přihláška 
(podklad pro uzavření odběratelské smlouvy) 

 Odběr pitné vody                 Odvádění odpadních vod 
 Nové odběrné místo           Stávající odběrné místo 

 
Adresa odběrného místa: 
(U pozemku číslo parcely a k.ú.) 

 

Katastrální území:  Parcelní číslo:  

Popis odběrného místa:       
(např. rodinný dům, bytový dům, chata, výrobní hala, 
pozemek, stavba atd.) 

Počet trvale připojených osob1):  Umístění vodoměru:  

Dodávka pitné vody:  Veřejný vodovod  Vlastní zdroj          Veřejný vodovod a vlastní zdroj 

Odvádění odpadních vod:2)  Veřejná kanalizace 
 Jímka na vyvážení4) 

 ČOV / septik3) se 
vsakem / akumulací 

 ČOV /septik3) do 
veřejné kanalizace  

 ČOV do 
vodoteče          

Odvádění srážkových vod:5)  Veřejná kanalizace  Dešťová kanalizace  Jiný způsob:       

Odběratel: 

Jméno, příjmení / Obchodní název:       
(dle živnostenského listu nebo obchodního rejstříku) 

Datum narození / IČ:       DIČ:       

Zastoupený:       Kontakt. osoba:       

Obec:       Ulice:       Č. popisné/č. orientační:       

PSČ:       Telefon:       E-mail:       

Číslo účtu:       Spoj. číslo SIPO:       

Korespondenční adresa:6)       

Fakturační adresa:6)       

Vlastník nemovitosti / pozemku a přípojky (pokud není shodný s Odběratelem): 

Příjmení, jméno / Obchodní název:       
(dle živnostenského listu nebo obchodního rejstříku) 

Datum narození / IČ:       DIČ:       

Zastoupený:       

Obec:       Ulice:       Č. popisné/č. orientační       

PSČ:       Telefon:       E-mail:       

Vlastník nemovitosti / pozemku a přípojky (pokud není shodný s Odběratelem): 

Příjmení, jméno / Obchodní název:       
(dle živnostenského listu nebo obchodního rejstříku) 

Datum narození / IČ:       DIČ:       

Zastoupený:        



  
  

     
 

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, tel:567 553 111, fax: 567 309 038, 
e-mail: smj@smj.cz, http://www.smj.cz, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, spisová značka C17143, IČ 60727772, DIČ CZ60727772, Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-4649590277/0100 

 
 

Obec:       Ulice:       Č. popisné/č. orientační:       

PSČ:       Telefon:       E-mail:       

Zálohy a způsob úhrady: 

Četnost plateb záloh:       Výše zálohy:                ,- Kč Den splatnosti:       

  Trvalý příkaz z účtu          Inkasní příkaz z účtu               Inkasní příkaz SIPO 

Vyúčtování: 

Nedoplatek  Příkaz k úhradě z účtu          Inkasní příkaz SIPO 

Přeplatek  Příkaz k úhradě na účet č.:                                                  

Odběratel (právnická osoba) - četnost vyúčtování:       

Doklady k přihlášce (projektová dokumentace, výpis z listu vlastnictví, kupní smlouva, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, výpis 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku apod.): 7) 

      
 

Odběratel potvrzuje správnost údajů uvedených v této „Přihlášce“, zavazuje se hlásit dodavateli písemně veškeré změny 
uvedených údajů a svým podpisem stvrzuje platnost „Přihlášky“. 

Datum:       Podpis, razítko: 

 

Přihlášku můžete: 

→ zaslat elektroniky na e-mail: odberatele@smj.cz  

→ donést osobně na zákaznické centrum: Hruškové Dvory 123  

→ zaslat poštou na adresu: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o, Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava 

Informace na telefonních číslech:  567 553 169 a 567 553 171 – smlouvy 

567 553 160 – fakturace vodného a stočného 

567 553 175 – samoodečty vodoměrů 

Vysvětlivky: 
1) Počet trvale připojených osob – počet osob hlášených k trvalému pobytu 
2) V případě odvádění odpadních vod vznikajících v souvislosti s předmětem podnikání (průmysl, gastro, servis, opravna, …) přiložte 
vyplněný formulář „Stanovení limitů a množství odváděných odpadních vod do kanalizace“ 
3) Septik – vodotěsná betonová nebo plastová nádrž na částečné čištění odpadní vody, má přítok i odtok (přepad). 
4)Jímka na vyvážení nebo také „žumpa“ – vodotěsná betonová nebo plastová nádrž na akumulaci odpadní vody má pouze přítok, 
nemá odtok. 
5) Pouze u nemovitostí využívaných k podnikání. V případě odvádění srážkových vod veřejnou kanalizací přiložte vyplněný formulář 
„Stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace“ 
6) Pouze pokud adresa není shodná s adresou odběratele. 
7) Pouze u nových odběrných míst. 
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