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nová přípojka
rekonstrukce

Evidenční číslo: …………………………



rušení stávající

Podáno dne: ……………………………..

Pro nemovitost v ………………….……ulice ……………….……………….……. č.p. …….……………...
Číslo parcely …………………………………….………
Majitel: ……….………………………………………………………………DIČ: ………………….
Datum narození (IČO): …………………..………..… Tel.:………………………………………
Žadatel: ……….…..………………………………… Tel:………………………DIČ: ………………….
Datum narození (IČO): …………………..……………
Přílohy

Rozhodnutí o
přípustnosti
stavby – číslo
jednací
Technická
zpráva
kanalizační
přípojky
Situace
přípojky
Podélný profil

Korespondenční adresa:………………………………………………………
Číslo účtu na případné přeplatky: ……………………………………………
Souhlasím se zasíláním elektronických faktur
ano
ne
E-mail:…………………………………………………………………………..
Druh kanalizace: …………………………………..
Průměr kanalizační přípojky: ……………………. mm
Materiál kanalizační přípojky: ……………………
Způsob napojení na stoku: ……………………….
Umístění revizní šachty:…………………………..
 na veřejném prostranství
 na pozemku majitele
 jiné

Srážkové vody:




žadatel prohlašuje, že dle § 20, zák. 274/2001 Sb. v platném znění se na něho nevztahuje povinnost platit
za odvádění srážkových vod
srážkové vody jsou odváděny z celé nemovitosti
srážkové vody jsou odváděny z …….% nemovitosti
Druh plochy dle přílohy č. 16 k
Celková plocha

Vodoměr:
Vlastní zdroj: (studna apod.)
Stav vodoměru ( v případě, že je osazen) ………….. m3
číslo vodoměru ( v případě, že je osazen) ………………..

vyhlášce 428/2001 Sb.
A

(m2)

B
C

Kontrola provedení prací:
Kontrola napojení kanalizační přípojky na stoku a kontrola uložení potrubí kanalizační přípojky byla provedena
dne……………..a byly specifikovány následující vady a nedodělky: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Kontrolu provedl ……………………………………….
Tato přihláška nenahrazuje podklad pro stavební úřad o správném provedení prací a souhlas s vydáním
kolaudačního rozhodnutí. Potvrzení pro stavební úřad o správném provedení prací vám bude vydáno po uzavření
smlouvy o odvádění odpadních vod. Smlouvu lze uzavřít: Firma Petr Kožený s.r.o., Švermovská 32, 273 41,
Brandýsek, tel.: 312 283 718
Žadatel potvrzuje svým podpisem pravdivost uvedených údajů.
V ………………….. dne …………..
………………………………….
žadatel



……………………………………………...
zástupce firmy Petr Kožený s.r.o.

k zaškrtnutí
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Podmínky ke stavebnímu povolení a realizaci kanalizační přípojky.
Upozornění: nedílnou součástí tohoto vyjádření je odsouhlasená projektová dokumentace (PD) ze strany firmy
Petr Kožený s.r.o..Tuto projektovou dokumentaci dodá investor stavby.

1. Požadujeme respektování těchto zákonných norem, standardů a vyhlášek v projektové
dokumentaci:




Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a související prováděcí vyhlášku
428/2001 Sb.
Platné články ČSN a EN.
Standardy pro vodovody a kanalizace firmy Petr Kožený s.r.o. ve shodě s obcemi.

2. Schvalování projektové dokumentace (PD) resp. stavby kanalizační přípojky:



Kanalizační přípojky schvaluje příslušný stavební úřad (ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. nepodléhají
vodoprávnímu řízení).
V PD graficky vyznačit veřejné prostranství, revizní čistící šachtu osadit na pozemku investora.

3. Pro realizaci kanalizační přípojky požadujeme dodržet následující podmínky:










Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu, vysazení odbočky u přípojek může být provedeno pouze
provozovatelem, tj. firma Petr Kožený s.r.o.
Zbývající část kanalizační přípojky (včetně revizní čistící šachty) může provést rovněž firma k tomu
oprávněná dle příslušného Živnostenského zákona, po předchozím odsouhlasení s provozovatelem
kanalizace.
Firma Petr Kožený s.r.o. provede na vyzvání investora nebo provádějící firmy kontrolu stavební
připravenosti a následné napojení přípojky na kanalizační stoku.
V případě stavební nepřipravenosti bude každá další kontrola hrazena investorem stavby (dle ceníku firmy
Petr Kožený s.r.o.)
Před záhozem a vlastním zprovozněním přípojky musí být provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN
1610.
Případné odchylky od PD, které nepodléhají změně stavebního povolení musí být dodavatelem předloženy
k odsouhlasení příslušnému provozu kanalizací firmy Petr Kožený s.r.o.
Zemní práce na kanalizační přípojce v komunikaci a chodníku lze provádět pouze na základě zvláštního
užívání komunikace (ZUK) a řádného vytýčení inženýrských sítí.
Při provádění prací na kanalizační přípojce musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.
Zrušení stávající přípojky provádí odběratel svým nákladem dle pokynů provozovatele kanalizace.

4. Kolaudace kanalizační přípojky:


Po kolaudaci kanalizační přípojky zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. investor
resp. vlastník nemovitosti.

…………………………………………………
firma Petr Kožený s.r.o.

