OBEC NEDAKONICE
Nedakonice 33, PSČ 68738

Informace pro zřízení vodovodní přípojky
Pro žádost o vodovodní přípojku musí žadatel dodat:
1. Žádost o zřízení vodovodní přípojky
2. Stavební povolení k vodovodní přípojce (územní souhlas nebo územní rozhodnutí, vydává
stavební úřad Polešovice)
a. Pokud je přípojka povolena v rámci novostavby rodinného domu, tak se povolení
samostatně nevyřizu

Postup krok po kroku:
1. Vyřízení územního souhlasu na přípojku vody (řeší projektant po vyřešení technického napojení, viz
podmínky pro připojení níže)
2. Podá se žádost na vodovodní přípojku (na OÚ Nedakonice nebo p. Rokyta)
3. Dohodne se termín výstavby
4. Provede se samotná přípojka

Technické podmínky pro vodovodní přípojky:
1. Vodovodní přípojka musí být vedena kolmo na rodinný dům a končí za první obovodou zdí vodoměrnou
soustavou. Její maxiální délka může být 15m.
2. Pokud není možné dodržet podmínku č.1 musí být přípojka zakončena ve vodoměrné šachtě za hranicí
pozemku žadatele (na přání investora je možné upřednostnit variantu 2 před variantou 1)

Není možné, aby byla přípojka vedena do dvora, studny případně aby různě zatáčela v trase.
Technické provedení je vhodné konzultovat s p. Rokytou před započetím projekčních prací.

Kdo hradí náklady spojené s vodovodní přípojkou:
Žadatel o přípojku hradí:
•
•
•
•

Náklady na vypracování projektové dokumentace
Poplatek stavebního úřadu
Výkopové práce spojené s přípojkou (výkopy, zapravení vozovky, zapravení chodníku, aj.)
o lze zajistit s montérem přípojky, případně individuálně.
Vodoměrnou šachtu – a její osazení, pokud bude přípojka napojena do šachty

Obec Nedakonice hradí:
•
•
•

Materiál na přípojku
Montáž přípojky
Geodetické zaměření přípojky

OBECNÍ ÚŘAD NEDAKONICE
Nedakonice 33, PSČ 68738
Kdo mi může zpracovat projekt vodovodní přípojky:
Zde je uveden seznam projektantů vodovodních přípojek. Jedná se o projektanty, kteří již
v Nedakonicích něco projektovali. Seznam je pouze doporučení pro žadatele NENÍ poviností oslovit
přávě tyto projektanty.
Projektant:
Ing. Oldřich Krystýnek
Ing. Eliška Rokytová
Jaromír Šantavý
Ing. Bohumil Krhovský

kontakt
775 383 210
725 118 731
572 503 171
572 541 242

V případě dotazů kontaktujte p. Rokytu Miroslava tel. 776 844 543

