Přihláška k odběru vody
evidenční číslo: ………………………………….

o montáž přípojky
o osazení vodoměru

podáno dne: …….………………………………..
pro nemovitost v obci : ……………………

ulice: …………..……………….……………….………..

číslo popisné: …….………………………..

číslo parcelní: .……………………………….…………...

vlastník:……….…………………………………………………………………………...
datum narození (IČ): …………………..…………… telefon: …………………………
požadavek na odběr vody:
Q výpočtové: .……………………. l/s

přílohy
rozhodnutí o přípustnosti
stavby – číslo jednací
technická zpráva
vodovodní přípojky
situace přípojky
kladečský plán
podélný profil

Q požární: …..…………………. l/s

průměr vodovodní přípojky: …………..….. mm
vodoměr bude umístěn: • šachta • sklep
• WC

• kotelna

• kuchyň

• kočárkárna • suterén

• prádelna

faktura za odebranou vodu
bude zasílána na adresu:

• chodba

• jiné

stanovisko vlastníka předmětné části
vodovodu

název
jméno
adresa
PSČ
datum
narození (IČ)
razítko
podpis
jakékoliv změny údajů plátce je odběratel povinen hlásit dodavateli
na telefon 312 283 760, e-mail: info@petrkozeny.cz

vodu odebírám:
• pouze z vlastní studny

• pouze z vodovodu pro veřejnou potřebu

• z vodovodu i studny

Níže podepsaný vlastník nemovitosti souhlasí, aby při stavbě vodovodní přípojky pro výše uvedenou nemovitost převzala funkci
stavebního dozoru firma Petr Kožený s.r.o. .
Práva a povinnosti při realizaci vodovodní přípojky se řídí, včetně platebních podmínek, uzavřenou smlouvou o dílo.
Vlastník nemovitosti se zavazuje, že:
a) dodá výkresovou dokumentaci pro stavbu vodovodní přípojky v rozsahu požadovaném firmě Petr Kořený s.r.o.
b) bude respektovat ČSN 736660 Vnitřní vodovody a vyhlášku 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veř. potřebu.
Totéž platí i pro případ, že dojde k úpravě citovaných právních předpisů.

V ………………. dne ……………

………………………………………………………
podpis (razítko) vlastníka nemovitosti

Přihláška k odběru vody

Podmínky ke stavebnímu povolení a realizaci vodovodní 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 vodovodní přípojky:
§
§

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

3. Pro realizací vodovodní přípojky požadujeme dodržet následující podmínky:
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Navrtávka na vodovod pro veřejnou potřebu, vysazení odbočky a osazení fakturačního vodoměru může
být provedeno pouze provozovatelem, tj. firmou Petr Kožený s.r.o.
Zbývající část vodovodní přípojky (včetně vodoměrné šachty) může provést rovněž firma k tomu
oprávněná dle příslušného Živnostenského zákona, po předchozím odsouhlasení s provozovatelem
vodovodu.
Firma Petr Kožený s.r.o. provede na vyzvání investora nebo provádějící firmy kontrolu stavební
připravenosti a následné napojení přípojky na vodovodní řad.
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 tlaková zkouška a přípojka
protokolárně převzata.
Případné odchylky od PD, které nepodléhají změně stavebního povolení musí být dodavatelem
předloženy k odsouhlasení vodárenskému provozu firmy Petr Kožený s.r.o.
Manipulaci s uzávěrem přípojky u vodovodního řadu a vodoměrem smí provádět pouze firma Petr
Kožený s.r.o.
Zemní práce na vodovodní přípojce v komunikaci a chodníku lze provádět pouze na základě zvláštního
užívání komunikace (ZUK) a řádného vytýčení inženýrských sítí.
Při provádění prací na vodovodní přípojce musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.
Zrušení stávající přípojky provádí odběratel svým nákladem dle pokynů provozovatele vodovodu.

4. Kolaudace vodovodní přípojky:
§

§

§

Po kolaudaci vodovodní přípojky zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. investor
resp. vlastník nemovitosti. Část přípojky na veřejném prostranství opravuje a udržuje firma Petr Kožený
s.r.o.
Osazení vodoměru a uvedení přípojky do provozu resp. užívání bude provedeno až po úřední kolaudaci
vodovodní přípojky a po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí investor musí předložit
provozovateli vodovodu. V případě uzavření smlouvy o dodávce vody je možné dodat toto rozhodnutí i
dodatečně. V tomto případě ovšem provozovatel neodpovídá za kvalitu dodávané vody vodovodní
přípojkou.
Osazení vodoměru a uvedení přípojky do provozu resp. užívání bude provedeno až po uzavření
smlouvy o dodávce vody mezi odběratelem a provozovatelem vodovodu firma Petr Kožený s.r.o.

V ………………………. dne ……………

………………………………………………..
za firmu Petr Kožený s.r.o.

