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ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PŘÍPOJKY 

 

      Vodovodní přípojky 

      Kanalizační přípojky odpadních vod 

Splaškových   Průmyslových  

 

Připojená nemovitost: 

Katastrální území: ______________________________________________  

Číslo parcely: __________________________________  

Ulice: _____________________________________________ 

Číslo popisné:________________________________________ 

PSČ: ____________________  

Tel.: ___________________________ 

Druh:  Rodinný dům    Objekt k rekreaci Objekt pro podnikání    Pozemek 

 

Žadatel: 

       Fyzická osoba Právnická osoba  

Jméno a příjmení / Název společnosti:  

________________________________________________________________________ 

Adresa: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

E-mail.: ____________________________________   

Tel.: ___________________________________________ 

 

Způsob doručení vyjádření (kontaktní informace vyplňujte čitelně):  

        Poštou     E-mailem 

 

Vodovodní přípojka: 

Stav: 

      Není provedena     

      Je přivedena na hranici pozemku             

      Je připravena na montáž vodoměru (přivedena do vodoměrné šachty, objektu nemovitosti, …) 
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Vzdálenost: 

Délka veřejné části přípojky (od vodovodního řadu k hranici pozemku): 

__________________________________m 

Délka soukromé části přípojky (od hranice pozemku k vodoměru): 

_______________________________________m 

 

Umístění vodoměru: 

      Ve vodoměrné šachtě              V objektu 

 

Vodoměrná šachta (pokud je nainstalovaná): 

Materiál: 

____________________________________________________________________________________ 

Rozměry: 

____________________________________________________________________________________ 

Potrubí: 

      PE 100 32 x 3,0 SDR11 

      PE 100 40 x 3,7 SDR11 

      PE 100 50 x 4,6 SDR11 

      Jiné:  

____________________________________________________________________________________ 

Kanalizační přípojka: 

Stav: 

      Není provedena     

      Je přivedena na hranici pozemku             

      Je připravena na montáž vodoměru (přivedena do vodoměrné šachty, objektu nemovitosti, …) 

 

Vzdálenost: 

Délka veřejné části přípojky (od kanalizačního řadu k hranici pozemku) : 

__________________________________m 

 

Délka soukromé části přípojky (od hranice pozemku k revizní šachtě): 

____________________________________m 

 

Revizní šachta: 

Materiál: 

____________________________________________________________________________________ 

Rozměry: 

____________________________________________________________________________________ 
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Potrubí: 

      PVC KG 160 SN 8 

      PVC KG 200 SN 8 

      PVC KG 250 SN 8 

      Jiné:  

____________________________________________________________________________________ 

Poznámky:___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Realizace přípojky: 

Veškeré zemní práce, osazení vodoměrné šachty a osazení revizní šachty zajišťuje investor, tedy 

vlastník přípojky.  

Napojení na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu a osazení vodoměru musí provádět 

zaměstnanci naší společnosti, a to až po kladném vyjádření Stavebního úřadu a uzavření Smlouvy 

o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. 

  

Čestné prohlášení 

Žadatel potvrzuje, že údaje, které uvedl, jsou pravdivé, a že se seznámil s podmínkami pro poskytnutí 

informace o možnosti připojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

 

 Datum: ________________________  Podpis: ____________________________ 
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POŽADOVANÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI:  

Kompletní projektová dokumentace přípojky 

a. Technická zpráva. 

b. Situace v měřítku 1:500 (1:1000). 

c. Půdorys přípojky v přiměřeném měřítku (1:100, 1:50) s uvedením světlosti, materiálu a sklonu 

potrubí. 

d. Podélný profil přípojky s uvedením výšek až k místu napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou 

potřebu. 

e. Úroveň a situování přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení nebo v souběhu do 2,0 m na 

každou stranu od osy budoucí přípojky. 

f. Kladečský plán přípojky (vodoměrná sestava včetně vnitřních rozvodů do vzdálenosti 2,5 m za 

vodoměr). 

g. Stavební výkres vodoměrně šachty / prostoru pro umístění vodoměru. 

h. CD s elektronickou verzí PD. 

 

Žádost musí dále obsahovat: 

a) plnou moc v případě zastupování investora. 

b) jméno a příjmení/název majitele pozemku, stavby na pozemku, pokud nejsou totožné s žadatelem. 

 

Na základě této žádosti Vám zašleme poštou nebo elektronicky vyjádření provozovatele pro stavební 

úřad, kterým se odsouhlasí technické řešení a stanoví technické podmínky pro vlastní realizaci přípojky. 

Předloženou PD si ponecháme. 


