OBEC NEDAKONICE
POTVRZENÍ ŽÁDOSTI O ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY –
PŘÍHLÁŠKA K ODBĚRU VODY
Identifikace připojované nemovitosti:
Druh nemovitosti: ……………………………..
Ulice: ……………………… Č.p. ……………………

číslo parcelní: ………………

Identifikace žadatele (vlastníka nemovitosti):
Příjmení, Jméno: ………………………………………….. Datum narození: …………..
Adresa: …………………………………………………………………………………….
Tel.: …………………………….. (osoba, která bude komunikovat s zhotovitelskou firmou)
Doručovací adresa (pokud je jiná než výše uvedená): ………………………………………………..
Informace o přípojném místě:
Počet připojených obyvatel: ……………………………….
Vlastní zdroj vody (studna)

ANO *

NE*

Je nemovitost napojena na veřejnou kanalizaci

ANO *

NE*

Připraví si majitel výkopové práce svépomocí

ANO *

NE*

Požaduje majitel provést výkopové práce po zhotoviteli přípojky

ANO *

NE*

*

Nehodící škrkněte!

Stavební povolení: (bez platného stavebního povolení není možné příípojku realizovat):
Stavební povolení přípojky vydal: ………………………………………………………….
Dne: …………………………… pod číslem jednacím: ……………………………………
Přihlašuji se k odběru vody pro uvedenou nemovitost a žádám o zřízení vodovodní
přípojky pro tuto nemovitost. Prohlašuji, že jsem majitelem připojované nemovitosti,
souhlasím s technickými podmínkami připojení a jsem seznámen s povinnostmi odběratele
vody vyplývající ze zákona č.274/2001Sb.
Doklady, které je nutné doložit k žádosti:

-

Situační výkres přípojky
Kopii stavebního povolení (územní souhlas nebo územní rozhodnutí)

Obec Nedakonice informuje tímto žadatele v souladu s ust. §11 zák. 101/2000 Sb., O ochraně
osobních údajů, že shromažďuje a z pracovává jeho osobní údaje, které jsou uvedeny v této přihlášce a
to v souladu s registrací u Úřadu pro ochranou osobních údajů. Žadatel tímto dává Obci Nedakonice
k tomuto souhlas..

V případě dotazů kontaktujte zástupce obce p. Rokytu tel. 776 844 543

Připojovací podmínky:
•

Žadatel si na své náklady zajistí platné stavební povolení

•

Náklady spojené se zemními pracemi hradí žadatel o přípojku (výkopové práce,
zádlažby chodníků, opravy povrchů komunikací)

•

V případě, že bude přípojka končit ve vodoměrné šachtě bude cena vodoměrné šachty
hrazena žadatelem

•

Pokud bude žadatel provádět výkopové práce svépomocí, musí se řídit technickými
podmínkami pro zemní práce (viz níže)

•

Vodovodní přípojka bude zakončena ve vodoměrné šachtě nebo za první obvodovou
zdí nemovitosti. V případě, že bude žadatel z technických důvodů požadavot posunutí
vodoměru budou mu dodatečné náklady přeúčtovány

•

Vodovodní přípojka nesmí být delší než 15m. V opačném případě bude osazena
vodoměrná šachta na hranici pozemku na náklady žadatele

•

Materiál a montáž zařízení hradí Obec Nedakonice

Technické podmínky pro zemní práce:
-

Výkop šířky 50 cm a hloubky 130 cm s pískovým lože min. tloušťky 10 cm pod a 10 cm nad
ochrannou trubkou trubkou
Pokud nebude možné z technických důvodů dodržet hloubku 130 cm, bude provedena izolace
na náklady žadatele. Toto řešení musí být předem konzultováno se zástupcem obce
V místě připojení na hlavní řád bude připravena jáma o rozměrech 1x1m, pod hlavním řádem
volný prostor mín. 30cm
Pokud hlavní řád leží níže než 130 cm bude náběh pozvolný
Žadatel si zajistí vytyčení všech ostatních inženýrských sítí. Obec Nedakonice nenese žádnou
zodpovědnost za jejich poškození
Průraz do nemovitosti bude mít minimální průměr 7cm
Před započetím výkopových prací kontaktovat zástupce obce k odsouhlasení vedení
vodovodní přípojky
Před záhozem kontaktovat zástupce obce ke kontrole a dokumentaci přípojky

Žadatel svým podpisem stvrzuje, že si přečetl připojovací podmínky vlastníka vodovodu, porozuměl
jim a souhlasí s nimi.

V Nedakonicích dne ……………………..
Vlastnoruční podpis žadatele
(vlastníka nemovitosti)

V případě dotazů kontaktujte zástupce obce p. Rokytu tel. 776 844 543

