Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, IČ: 47674652
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Žádost o zřízení vodovodní přípojky
Číslo smlouvy:

Ze dne:
Záloha:

3 500,- Kč

ANO

NE

Záloha zaplacena dne:

1. Identifikace připojované nemovitosti:

2. Podklady k žádosti:

Nemovitost: ………………..…….………………..- Stavební povolení nebo ohlášení dle § 104
Typ - novostavba:
- stávající objekt:

Stavebního zákona č.183/2006 Sb. + územní
souhlas nebo pouze podle § 96 Stavebního

Počet trvale připojených osob: ……………......... zákona č. 183/2006 SB. územní souhlas
Obec: …….………….….…………………….... - projektová dokumentace vodovodní
Ulice: ………………………..……………….………
přípojky vypracovaná dle ČSN 756 10
Číslo popisné: …………………..…...………………
- situace KN se zakreslením vodovodní přípojky
Číslo parcelní: …………….…………………………
- situace vodovodní přípojky 1:500 (250)
Katastr.území: …………….…….…….….…………
- umístění vodoměru 1:100 (50)
3. Vlastník připojené nemovitosti:
Jméno: ……………………...…………….....…..

4. Vlastník veřejného vodovodu:
(v místě napojení vodovodní přípojky)
Jméno: …………………………….……........….

Adresa sídla nebo trvalého pobytu: ……………. Adresa sídla nebo trvalého pobytu: …………….
........................................................…………….. ........................................................……………..
Obec: ….………...……………………………. .. Obec: ….………...……………………………. ..
Rodné číslo: ………………..………………….. Rodné číslo: ………………..…………………..
IČ: ………..……..…… DIČ: ……..…..……... IČ: ………..……..…… DIČ: ……..…..……...
SIPO: ……………………………………...…… SIPO: ……………………………………...……
Číslo bankovního účtu: ………………............... Číslo bankovního účtu: ………………................
Email: ...…………………..…………………… Email: ...…………………..……………………
Telefon: …………………..…………………… Telefon: …………………..……………………

5. Umístění vodoměru:
- Zásobený objekt: …………...……………………..
- Vodoměrná šachtice: …………….……...……...…
- Jiné místo: …………………..………….…………
6. Prohlášení přihlašovatele:
Žádám o zřízení vodovodní přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Prohlašuji, že jsem
se seznámil s technickými podmínkami pro připojení na veřejný vodovod.
Jsem si vědom, že napojení (navrtávku) provádí pouze provozovatel veřejného vodovodu
(Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) nebo jím pověřená organizace.
Součástí žádosti je i čestné prohlášení stavebníka pro účely stanovení sazby DPH.
Ve …………………………. Dne : ……………….Podpis (razítko): …………………….………...…..
7. Kvalita vody ve veřejném vodovodu:

8. Vyjádření provozovatele veřej. vodovodu:

- Dusičnany (ml/l): …………………….……..……
- Vápník (mg/l): ……………………….....………..
- Hořčík (mg/l): …………………..………......…….
9. Vyjádření vlastníka veřejného vodovodu: (včetně souhlasu s fakturací materiálu)

10. Technické údaje vodovodní přípojky:

11. Údaje o realizaci přípojky:

Délka přípojky : …...………………………...….…Napojení přípojky provedl:
DN ……………..……. Materiál …………....… …………………………………………………………….…..
Veřejný vodovod: DN …….. Materiál ………... Dne: …………………………………………………………..
Umístění vodoměru: …………………...…………
Silně orámovanou část vyplní žadatel

Technické podmínky

l.

Projektant je povinnen před návrhem uové vodovodní přípojky do terénu �jistit u vlastnika nebo provozovatele umístění stávajících
podzemních vedení. V případě, kdy není moŽDo z technických důvodů přesně určit směr a hJoubku uložení podzemnLho vedení,
zajistí lokalizac.i pomocí kopaných sond na vlastní náklady.
2. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytýčení vodohospodářských zařízení ve správě společnosti Vodovody
a kanalizace Vsetín, a.s (dále jen vodohospodářské zařízení). Pod pojmem vodohospodářské zařízení se v tomto případě rozumí
veškeré sítě (vodovodní, kanalizační, silové, signalizační a ovládací elektrické vedení, zařízení na těchto sítích (armatuzy, šachty, aj.)
a objetky v majetku společnosti Vodovody a kanal.izace Vsetín, a.s. (dále jen společnost ) nebo jí provozované.
S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytýčení vodohospodářského zařízeni se provede
na zákJadě písemné objednávky podané na příslušné středisko společnosti
- středisko vodovodů Vsetín (p. Radim Psota, telefon 571 484 035),
- středisko vodovodLt Valašské Meziříčí (p. Petr Ondruš, telefon 571 621 642),
- středisko vodovodů Rožnov pod Radhoštěm (p. Tomáš Martinák, telefon 571 654 660),
- středisko skupinový vodovod (p. Miroslav Bláha, telefon 571 484 056),
- středisko centrální dispečink (Ing. Josef Vaclavík, telefon 571 484 049),
- středisko kanalizací Vsetín (p. Jíří Schweiner, telefon 571 411 092),
- středisko kanalizací Valašské Meziříčí (p. Tomáš Fusek, telefon 571 622 329),
- středisko kanalizací Rožnov p/R (p. Libor Holuša, telefon 571 658 386).
3. Zenmí práce do vzdálenosti I m od okraje potrubí budou prováděny ručnim výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo
k poškozeni vodohospodářského zařízení. V případě obnažení potmbí bude toto zabezpečeno před poškozením, a to i třetí osobou.
V případě křížení nebo souběh s vodohospodářským zařízením bude výkop vhodně zabezpečen proti prosednutí, sesunutí popřípadě
prolomení zařízení.
4. V místě křížení nebo i v souběhu s vodohospodářským zažízením budou prováděny z{1sypy vhodným materiálem, po vrstvách a budou
hutněny tak, aby pod, po stranách a nad vodohospodářským zařízením byla dodažena únosnost zeminy (zásypu), dle podmínek
realizace pozemních komunikací.
5. Je zakázáno provádět takové zemní práce a terénní úpravy při kterých by mohlo dojít ke změně krytí vodovodního řadu a to méně jak
jak I 300 mm a více jak 1 600 mm od horního líce potrubí potrubí menší než l 500 mm, u kabelových vedení (přípojky nn, signalizační
kabely a kabely katodové ochrany potrubí) musí být krytí zachováno 800 mm.
6. Za míru zhutnění zásypů a bezporuchovost vodovodních zařízení v místě křížení nebo souběhu s vodárenským zařízením ručí
stavebník (ivestor) po dobu 2 let ode dne provedení zásypu vodohospodářského zařízení.
7. Neprodleně ohlásit každé neplánované odk1ytí vodohospodářského zařízení na výše uvedená střediska pode charakteru odkrytého
zařízení. V případě poškození vodohospodářského zařízení toto neprodleně ohlásit na centrální dispečink společnosti s nepřetržitou
poruchovou službou - telefon 57 I 484 041, 571 484 047, 603 780 887.
8. Před vlastním napojením na vodovodní síť ve správě společnosti musí být uzavřena smlouva o dodávce pitné vody. Tuto je nutno
uzavřít osobně na zákaznickém centru společnosti na adrese: Jasaen.ická 1106, 755 11 Vsetín (telefon 571 484 030, 571 484 072.
9. Vlastní realizace vodovodní přípojky včetně napojení na vodovodní síť ve správě společnosti bude dohodnuta na příslušném středisku
vodovodů nejméně 7 dni předem a při stavbě bude dbáno pokynů jeho pracovniků. Montáž vodovodní přípojky provedou pracovníci
příslušného střediska vodovodů, pokud nebude dohodnuto jinak. Práce musí být připraveny a provedeny tak, aby případně přerušení
dodávky pitné vody bylo omezeno na co uejkratší dobu.
I O. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností neprodleně zastavit práce a toto oznámit na příslušné
středisko vodovodi'1 společnosti. V práci pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
l l. Vodovodní přípojka musí být před záhozem zaměřena pracovnikem společnosti.
12. Vodovodní přípojka musí být osazena vodoměrnou sestavou dle standardů společnosti.
13. Napojení vodovodnJ přípojky a osazení vodoměru (majetek společnosti) může provést pouze pracovník příslušného střediska vodovodů.
14. K realizaci vodovoních přípojek je dovoleno používat pouze materiály jenž mají hygienické atesty pro styk s pitnou vodou.
15. Při realizaci stavby budou respektovány ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73 6005, EN 1717 a návazné normy a
předpisy jakož i standardy společnosti.

Schéma montážní jámy pro provedení napojení na veřejný vodovod
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Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, IČ: 47674652
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

INFORMACE K NOVE VODOVODNI PRIPOJCE
,

,
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Vážený zákazníku,
Pro uspořádání našich vzájemných obchodních vztahů si Vás dovolujeme upozornit na nezbytnost
uzavření smlouvy o dodávce vody pitné vody.
K sepsání smlouvy se prosím dostavte do zákaznického centra ve Vsetíně, Jasenická 1106 v období, než
dojde k napojení Vaší nemovitosti na veřejný vodovod provozovaný společností Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.. Novou smlouvu uzavíráme s vlastníkem pozemku nebo stavby, jenž má být napojena
na veřejný vodovod.
Napojení na veřejný vodovod popř. odběru vody bez uzavřené smlouvy je posuzováno dle zákona číslo
274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, jako neoprávněný odběr

Podklady nezbytné pro uzavření SMLOUVY O DODÁVCE PITNÉ VODY:
DOMÁCNOSTI

OSTATNÍ ODBĚRATELÉ

Zpúsob placení měsíčních záloh
- inkasním způsobem SIPO,
- převodem z bankovního účtu.

Způsob placení měsíčních záloh
- převodem z bankovního účtu.

- žádost o zřízení vodovodní přípojky,
- výpis z katastru nemovitostí,
- je-li ze zákona povinnost platby za odvádění
srážkových vod, předloží vlastník podrobný
podklad o plochách s výměrami v m2,
- živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
- doklad totožnosti,
- číslo bankovního účtu,
- záloha 3 500,- Kč (záloha na montáž)
Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby. Smlouvu podepisuje statutární zástupce odběratele.

- žádost o zřízení vodovodní přípojky,
- výpis z katastru nemovitostí nebo informace
o stavbě,
- doklad totožnosti,
- pro platbu měsíčních záloh a vracení přeplatků
číslo účtu nebo spojovací číslo SIPO,
- záloha 3 500,- Kč (záloha na montáž)

Zákaznické centrum:

Domácnosti: tel. 571 484 072, email: zakaznicke.domacnosti(at)vakvs.cz
tel. 571 484 030, email: zakaznicke.firmy(at)vakvs.cz
Ostatní:
Informace o společnosti: https://www.vakvs.cz

Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

08:00 - 16:30 hod
jen po tel. objednávce
08:00 - 16,30 hod
07:00 - 14:30 hod

polední přestávka 11:00 - 11:30 hod

