Žádost o zřízení kanalizační přípojky
Číslo smlouvy:

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

Ze dne:
Záloha 2.000 Kč:

ANO

NE **)

Záloha zaplacena dne:

1. Identifikace připojované nemovitosti:

3. Podklady k žádosti:

Nemovitost: ……………………………………..

- Stavební povolení nebo ohlášení dle § 104 Stavebního zákona
č.183/2006 Sb. + územní souhlas nebo pouze podle § 96 Stavebního
zákona č.183/2006 Sb.územní souhlas

Typ - novostavba *)
- stávající objekt: vodovod.přípojka ANO-NE *)
- stávající číslo odběru **) ….……………….

Obec: .………….………….……………………..

- projektová dokum. kan. přípojky vypracovaná dle ČSN 756 101

Ulice: …………………………………….………

4. Ostatní údaje*)

Číslo popisné: ……………………………………

- druh odpadních vod:

- domovní splašky *)

Číslo parcelní: ……………………………………

- průmysl. odpadní vody *)

Katastr.území: ……………….…….….…………
2. Vlastník nemovitosti (adresa pro korespondenci): - zdroj pitné (užitk.) vody:
Jméno: ………………………………….…..……...

- dešťové vody *)
- veřejný vodovod *)
- vlastní studna *)
- vodní tok *)

Adresa sídla nebo trvalého pobytu: …………........
…………………………….….…………...........…

Odečet vodoměru**)

Obec + PSČ: ………………………………………

5. Způsob napojení přípojky na stoku *)

Telefon: ………………………………………....…

- napojení do stávající stoky navrtáním stoky

Rodné číslo: ……………………………………….

- napojení do stávající šachty navrtáním šachty

IČ: ……………………… DIČ: ……………..…….
SIPO: …………………………………………...…
Bankovní spojení: ………………….….…………..

- napojení do stávající šachty bez nutnosti zásahu na nevyužítý nátok

Email: ..................………………….….…………..

Počet obyvatel napojených na
kanalizační přípojku

Číslo účtu: ………………..………………….….…
6. Prohlášení přihlašovatele:

……………………………………

- napojení do připravené šachty na konci odbočení
- jiné - napojení na soukromou kanalizační přípojku, řád

………………………

Žádám o zřízení kanalizační přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Prohlašuji, že jsem se seznámil
s technickými podmínkami pro připojení na veřejnou kanalizaci. Jsem si vědom, že navrtávku provádí
výhradně správce kanalizace (VaK Vsetín, a.s. ) nebo jím pověřená organizace.
Součástí žádosti je i čestné prohlášení stavebníka pro účely stanovení sazby DPH.
Beru na vědomí, že odvádění odpadních vod pro nemovitost bude zahájeno až po uzavření
Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací.

V ………………………

Dne ……………………

Podpis (Razítko) ………………………..
…………………

7 . Vlastník veřejné kanalizace v místě
napojení kanalizační přípojky - název : ………………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………..

IČO: ………………….. DIČ:…………………………………

V případě že vlastníkem infrastruktury je společnost Vodovody a kanalizace Vsatín a.s. , Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko nebo příslušná
obec , pak není nutné adresu ,IČO a DIČ uvádět
8. Vyjádření vlastníka veřejné kanalizace k napojení

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

Silně orámovanou část vyplní přihlašovatel, *) - nehodící se škrtněte, **) - doplní VaK

9. Evidence přihlášky:

Číslo vyjádření:

Přihlášku evidoval: ………………………

Dne ..…………………..

10. Údaje o realizaci přípojky **):
(vyplní Vak v případě platby zálohy)

11.Technické údaje skutečného provedení přípojky:

Termín provedení napojení přípojky:

Délka přípojky: ……………………………… m

………………………….

DN: ………………………… …………………

Napojení přípojky provedl:

Materiál: ……………………………………….

………………………..

Uliční řád - světlost - profil: ………………….. mm
Množství odpadních vod:

Dne: ……………………………………………..

je měřeno - není měřeno *)

Odtok: gravitační - čerpání *)

12. Technickou kontrolu provedení přípojky provedl: …………. .……………………. Dne: ………..……..
Kontrolou bylo zjištěno, že provedení přípojky

vyhovuje / nevyhovuje ČSN a je / není možné

provést zához a uvést přípojku do provozu.
13. Evidence přípojky:
Technickou dokumentaci přípojky převzal: ………….…….……..…………. Dne: ……...………… ………...
Pod položkou: ………………………………………………………………………..……………………………
Geodetické zaměření předáno na pracoviště GIS dne: …………………………...…………………………………
*) nehodící se škrtněte

