
Evidenční číslo žádosti

Číslo odběru

Žádost o zřízení:
vodovodní  a kanalizační přípojky, přihláška k odběru vody a k vypouštění odpadních vod

1. Jméno a příjmení / název organizace (vlastník nemovitosti):

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

datum narození/ IČO: …………………………………………………… telefon: ..........................

Ulice, č.p: ……………………………………………………………………………………………………..      

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

2. Připojovaná nemovitost: Město, obec:

Ulice: č.pop.: ................. č.parc. ...........................

Druh připojované nemovitosti:** .............................................................................................

Počet napojených obyvatel:  ............................ PSČ: …………………………………

3. Vodovodní přípojka: Celková délka …………….. m, z toho na veřejné prostranství …………….. 

Odběr vody: Objekt je - není *  připojen na veřejnou kanalizaci.

a) Domácnost: Předpokládáný odběr ………………….. m
3
/rok   (spotřeba 1 osoby = cca 50 m

3
/rok)

b) Ostatní: Předpokládáný odběr .......................................... m
3
/rok  …………. m

3
/den  ……………. l/s

Požadavek na odběr požární vody: ano - ne *  Q pož ……………. l/s

3. Kanalizační přípojka: Celková délka …………….. m, z toho na veřejné prostranství …………….. 

Vypouštění odpadních vod: a) gravitačně  (samospádem)

b) tlakově  (čerpací šachta)

c) jiným způs.  (podtlaková šachta aj.)

Zdroj vody: a) pouze vodovod 

b) z vodovodu a jiného zdroje (např. studna)

c) pouze z jiného zdroje

d) není napojen

Profil přípojky: ………….… mm

a) Domácnost: Předpokládáné množství……………….. m
3
/rok   (spotřeba 1 osoby = cca 50 m

3
/rok)

b) Ostatní: Předpokládané množství .......................................... m
3
/rok  …………. m

3
/den  ……………. l/s

Předčistící zařízení ano - ne *  druh:………… …………………. (např. lapák tuků, lapák olejů apod.)

Odvodněné plochy: Zastavěné a těžce propustné plochy (m
2
) ………………..

Lehce propustné zpevněné plochy (m
2
) ………………..

Plochy kryté vegetací (m
2
) ………………..

4. Přípojka bude provedena takto (objednávka):
a)*  STAVOKOMPLET provede kompletní realizaci vč. zemních prací a dodávky materiálu

b)*  Žadatel provede zemní práce,STAVOKOMPLET napojení a montáž vč. dodávky materiálu 

c)*  Žadatelem celá, STAVOKOMPLET provede napojení, osazení měření a vydá souhlas k zásypu  

Napojení na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu musí provést STAVOKOMPLET!

Dne: …………………………. Za žadatele: Jméno: …………………………….. Podpis: ……………………

Pro realizaci přípojek nutno doložit: 2x územní souhlas (kopie), souhlas vlastníka s připojením  

* nehodící škrtněte, ** rekrační dům, obytný dům, (rodinný, dvougenerační,činžovní),průmysl objekt apod.

a kanalizaci v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Dne ………………. Za provozovatele: ……………………

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

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

STAVOKOMPLET spol. s r.o. (dále jen STAVOKOMPLET)

o.z. Vodovody a kanalizace

5. STAVOKOMPLET jako provozovatel vodovodu a kanalizace souhlasí s napojením nemovitostina veřejný vodovod


