Žádost o zřízení vodovodní přípojky
Číslo smlouvy:
VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, A:S:

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 napojených obyvatel: …………………………
zákona č. 183/2006 SB. územní souhlas
Místo: ………….………….….……………………..
- projektová dokumentace vodovodní přípojky
Ulice: ………………………..……………….………
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:

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

Jméno: ……………………...…………….…..……..
Adresa: …….………...…….……….……………….
Jméno: …………………………….……….…..…..
Obec + PSČ: …………...……………………………
Adresa: …….…………….……….….…………….
Telefon: …………………..……………………....…
Obec + PSČ: ………………….……………………
Rodné číslo: ………………..……………………….
Telefon: ……………………….………………....…
IČ: ………..……..…… DIČ: ……..…..……..……
IČ: ……………………………..…………….……...
SIPO: ……………………………………...……...…
DIČ. …………………………….…………………..
Bankovní spojení: …………..……….….…………..
Bankovní spojení: …………..……….….…………..
Číslo účtu: ………………..………………….….…Číslo účtu: ………………..………………….….…

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

