
I ŽÁoosr
o zřizení kanalizační přípojky

evČo:

7. Evidence přihlášky: Pořadové ěísIo:

1. ldentifikacepřipojované nemovitosti:

o Nemovitost:
Typ: -novostavba *)

-stávající objekt *) . vod' přípojka ANO-NE -)

-stávající EVČo --):

o

o

o

o

ČísIo popisné:

Místo:

Ulice:

Katastr' Území:

3. Podklady k žádosti:
- Stavebnípovo|enínebo oh|ášeníd|e $ 104
Stavebního zákona č.183/2006 Sb. + územní
souh|as nebo pouze podle $ 96 Stavebního
zákona ě. 183/2006 Sb. územnísouh|as

- Dok|ad o vlastnictví(kopie výpisu z katastru
nemovitostístaý max. 3 měsíce)

- Projektová dokumentace kanal. přípojky
- VyjádřenÍVAK
- Čestné proh|ášení
Přik|ádám k Žádosti projektovou dokumentaci
Vypracovanou d|e ČSN 756 .t01 :

o Přeh|edná situace přípojky 1:500(200)
o Půdorys přípojky 1 :100(50)
o Podélný profi| přípojky a zaústěnído veř. stoky

s udáním nadmořských výšek
o Úroveň nadzemních podlaŽía při|eh|ého

odvodňovaného terénu
o Úroveň situování při|eh|ých vh objektů

(studna, septik, Žumpa)
o Předpok|ádané mnoŽství odp. vod:-lls

2. Vlastník nemovitosti
(adresa pro korespondenci):

o Jméno:

o PSČ:

o Telefon:

o Počet osob:

o Poznámka:

4. ostatní údaje:

o Druh odpadních vod: - domovnísp|ašky -)
- průmysl. odpadnívody -)
. dešťové vody *)

o Zdroj pitné (uŽitkové vody): . veř. vodovod *)
. v|astnístudna *)
- vodnítok -)

5. Da|ší ujednání

6. Proh|ášení přihlašovatele:

Žaaam o zÍízení kana|izační přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Proh|ašuji, Že jsem se seznámi|
s technickými podmínkami pro připojení na veřejnou kanalizaci. Jsem si vědom, Že stokový záÍez provádí
výhradně správce kana|izace nebo jím pověřená organizace.

Před záhozem kanalizaění přípojky je žadateI povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole
položení a montáže. (te|, 573 331272 KroměříŽ, 573397 985 Ho|ešov).

Beru na vědomí, že odvádění odpadních vod pro nemovitost bude zahájeno po uzavření Sm|ouvy na
odvádění odpadních vod.

V r^|ne norlnisÍrazítkol

Si|ně orámovanou část vyplní přih|ašovate|, -) - nehodící se škrtnětg, **) - dop|ní VAK



a. Úaaje o realizaci přípojky: 9.Technické údaie skutečného provedeni:

o Termín provedení přípojky:

o Přípojku proved|:

o Dé|ka přípojky:

o Jmenovitá svět|ost:- zemní práce:

montáŽ potrubí:

. stokový zářez:
o U|iční řad svět|ost.profi|:

o zkoušku vodotěsnosti provedl: o Způsob napojení přípojky: revizní šachta.útes-)

o MnoŽství odpadních vod je měřeno-neměřeno-)dne:

o technickou kontro|u provedení přípojky proved|: o Odtok: gravitaění.čerpání')

- dne: o Skutečná hodnota přípojky: Kč

10. Evidence přípojky:

o Tech. dokumentaci přípojky převza|: dne:-pod pol.:-

. Ko|audaci proved|:- dne:- rozhodnutí č.j.:

*) Nehodícíse škrtněte

Technické podmínky pro připojení na veřejnou kanalizaci
(dle Zákona č. 27412001 Sb. a csN 75 6101)

1.Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kana|izace stavby
nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě' Kana|izační přípojka není vodním dílem.

2. V|astník kana|izační přípojky je povinen zajistit, aby přípojka by|a provedena jako vodotěsná a tak, aby
nedoš|o ke zmenšení průtočného profi|u stoky, do které je zaústěna.

3. Kana|izační přípojku pořizuje na své nák|ady v|astník nemovitosti.

4. V|astník kana|izace je povinen zajistit její plynu|é a bezpečné provozování. MůŽe uzavřít smlouvu o provozo-
vání kana|izace s provozovatelem nebo můŽe provozovat kana|izaci svým jménem a na v|astní odpovědnost'

5. V případě, Že je kana|izace ukončena ěistírnou odpadních vod, není dovo|eno vypouštět do kana|izace
odpadnívody přes septiky ani přes Žumpy ($18 Zákona 274|2001 sb.)

6.Přivypracování proje|1tové dokumentace kan. přípojky musíbýt respektována Čsru 75 61o1 Stokové sítě a
kana|izační přípojky. Udaje k vypracování projektu si v|astník nebo jím pověřený projektant vyŽádá u
provozovate|e veřejné kanaI izace.

7. ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího |íce stěny potrubí na kaŽdou
stranu 1,5 m ($23, odst. 3a).

8. Přip'ojení kana|izační přípoj|1y na veřejnou kana|izaci můŽe provést pouze provozovate| kana|izace nebo jím
pověřená odborně způsobi|á právnická čiýzická osoba. provede se tak způsobem zajišťujícím vodotěsnbst
spoje, v horní třetině profilu veřejné stoky.

9. Na veřejnou kana|izaci se můŽe připojit jen nemovitost, na níŽ vybudovaná vnitřníkana|izace odpovídá
technickým normám. Před připojením musí být vnitřní kanalizace prohlédnuta a přezkoušena organizací
oprávněnou k provádění stavebních prací.

10'Nejmenší jmenovitá svět|ost kana|izačnÍ přípojky je DN 150' Při svět|osti větší neŽ DN 2oo je nutno
projektovou dokumentaci do|oŽit hydrotechnickým výpočtem. Nejmenšídovolený sk|on přípojky u DN 200
je 10%o' u DN 150 je 20o/oo, Největší dovo|ený sk|on je 400Yoo'

11.KaŽdá nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanalizační přípojku.

12.V|astník nemovitostíje povinen zajistit provedení geodetického zaměření přípojky. Pro případ porušenítohoto
závazku můŽe být účtována sm|uvnípokuta ve výši5 000,-Kč.
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