PRVOK s.r.o., Kájovská 11, 382 21 Kájov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18918
IČ: 281 28 257, DIČ: CZ28128257, Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, č.ú.: 239163450/0300

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA VEŘEJNÝ VODOVOD
A SKUTEČNÉ PROVEDENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Žadatel (vlastník nemovitosti)
Příjmení, jméno, titul/název firmy:
Adresa žadatele/sídlo:
Datum narození/IČ:

DIČ:

Telefon/mobil:

Identifikace připojované nemovitosti
Druh nemovitosti:

rodinný dům
bytový dům
chata
jiné ………………………………………………….

novostavba
zahrada

Město:
Číslo popisné:
Účel, ke kterému nemovitost slouží:

Ulice:
Číslo orientační:

Parcelní číslo:

trvalé bydlení

sociální bydlení

podnikání

ostatní

Technické údaje
Předpokládaný odběr vody

m3/den Počet připojených obyvatel

Počet bytových jednotek

Počet připojených osob (u nebytových jednotek)

Objekt je připojen na veřejnou kanalizaci: Ano/Ne*

Materiál přípojky

Jiný zdroj vody – vlastní studna: Ano/Ne*

Délka přípojky

m

DN přípojky

mm

*Nehodící se škrtněte

Projektová dokumentace přípojky/Objednávka montáže přípojky
Zpracovatel projektu:
Stanovisko stavebního úřadu vydal:

Dne:

Č.j.:

Objednávám u společnosti PRVOK s.r.o. montáž vodovodní přípojky.
Montáž přípojky provede žadatel (zástupce provozovatele provede před záhozem kontrolu přípojky).
NUTNO PŘILOŽIT ZÁKRES PŘÍPOJKY V KN MAPĚ.
Žádám o připojení výše uvedené nemovitosti na veřejný vodovod. Prohlašuji, že jsem seznámen s povinnostmi
odběratele vody vyplývajícími ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní
přípojky. Nejpozději k tomuto datu je vlastník připojené nemovitosti povinen uzavřít písemnou smlouvu
s provozovatelem vodovodu a kanalizace.
V…………………………………. dne……………………
…………………………………….
podpis žadatele (razítko)

Žádost přijal:

Podpis:

Dne:

Pod číslem:

Technický popis skutečného provedení přípojky (zaznamená montér přípojky)
materiál přípojky:

DN přípojky:

délka celková:

délka veřejná část:

odbočka

boční navrtávka

horní navrtávka

zák. souprava

chránička

jiné…………..………

osazen VDM číslo:
Qn
umístění VDM:

stav VDM

m3

stav. délka

v objektu ……………………………..…

mimo objekt …………………………………..

materál řadu

DN řadu

hloubka uložení řadu

hloubka uložení přípojky

Zapsal:

Podpis:

Podpis vlastníka nemovitosti:

Schematický zákres skutečné trasy přípojky

V

typ

dne

