Obecní úřad Palonín

Palonín 17, 789 83 Loštice
telefon: 583 445 822
e-mail: ou@palonin.cz
IČO: 00303127

ŽÁDOST KE ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY
Obec

Katastrální území

Jméno a příjmení (název organizace):

Adresa odběratele:

Parcelní číslo

Adresa odběrného místa: ....................................................................................................................................................

Žádám a objednávám u Vás provedení přípojky:

 VODOVODNÍ *

 KANALIZAČNÍ *

Zemní a stavební práce provedu na své vlastní náklady, vlastní nebezpečí a zodpovědnost dle schválené
projektové dokumentace a stavebního povolení.
Přihlašuji se k:
a)

odběru pitné vody *

b) odvádění srážkových vod *

* nehodící se škrtne

Popis nemovitosti:
b.j.:

garáží:

koupelen:

WC:

Vlastní zdroj vody (studna):
ANO*

NE*
* nehodící se škrtne

Při odběru vody a při napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu se budu řídit všemi platnými zákony, vyhláškami a
normami. Budu za odebranou a odkanalizovanou vodu řádně a včas platit vodné a stočné. Dále uhradím náklady
spojené se zřízením přípojek.

Stavební povolení vydal: ……………………………………..

Žádost předaná dne:

č.j.: …………………………………………………...

……………………………………………………………

podpis odběratele

PROHLÁŠENÍ
Já níže podepsaný přebírám dobrovolně závazek, že na svůj náklad a nebezpečí provedu veškeré zemní, stavební
a dlažební práce související se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky pro
stavbu …………………………………………………..č.p. ………… v………………............………………
Potřebné objekty provedu přesně dle odsouhlasené projektové dokumentace a dle instrukcí provozovatele. Před
započetím zemních prací si obstarám potřebná povolení. Ručím za škody, které vzniknou z opomenutí, zanedbání
a nedodržení stanovených podmínek.
Po uložení potrubí a zprovoznění přípojky provozovatelem provedu zához a udusání zeminy včetně povrchové úpravy.
Povrch výkopu budu udržovat svým nákladem do doby definitivního sednutí zeminy. Během mnou prováděných prací se
budu řídit pokyny odpovědných a pověřených pracovníků provozovatele. Tento můj závazek se týká prací na mém
soukromém pozemku, tak i prací mnou prováděných na veřejném prostranství.
V případě, že bych porušil podmínky stanovené příslušnými orgány, nedodržel bezpečnostní předpisy, technické
normy a příkazy provozovatele, jsem odpovědný za veškeré škody, které by tímto mým zaviněním, opomenutím nebo
nedbalostí vznikly mně nebo třetím osobám. Veškeré práce, k nimž jsem se tímto prohlášením zavázal, provedu na vlastní
náklady a vlastní zodpovědnost.
Beru na vědomí, že navrtávací pas a uzávěr se v okamžiku dokončení stávají součástí vodovodu a připojovací
odbočovací kus součástí kanalizace a přecházejí takto do vlastnictví vlastníka vodovodu a kanalizace. Vodovodní
a kanalizační přípojka zůstává ve vlastnictví investora.
K okamžiku připojení přípojek na vodovod a kanalizaci mi vzniká povinnost uzavřít s provozovatelem smlouvu
o dodávce vody a odvádění odpadních vod a hradit provozovateli vodné a stočné v aktuálně platné výši dle zjištěného
odebraného množství, včetně stanovených záloh.

V ………………………………… dne ………………………..

……………………….………………………

Podpis oprávněné osoby provozovatele

…………...…………………………………

Podpis odběratele

SITUAČNÍ NÁČRT PŘÍPOJKY

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH PŘÍPOJKÁCH
 vodovodní …………. m
 kanalizační …………. m
Materiál přípojky
 vodovodní …………. O …………… mm
 kanalizační …………. O …………… mm
Typ vodoměru …………………... číslo ……….………….. O …………… mm
Délka přípojky

Osazen dne ………………… se stavem …………………
Přípojku provedl

…………………………………………………

Zkoušku vodotěsnosti provedl

………………………………………………...

Provedené práce kontroloval za provozovatele ……………………………………………….
Provedené práce kontroloval za odběratele

……………………………………………….

V ………………………… dne ……………………….

