Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. , Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

ŽÁDOST o zřízení vodovodní přípojky

EVČO:

1. Identifikace připojované nemovitosti:
novostavba *)
Nemovitost:
stávající objekt *)
stávající EVČO **):
Místo
Ulice
Č.p./Č.o.
Parcela č.
Katastr
2. Vlastník nemovitosti (adresa pro korespondenci)
Jméno/Firma
Ulice
Č.p./Č.o.
Obec
PSČ:
Telefon
RČ:
IČ
DIČ:
Bankovní spojení
Souhlas se zasíláním elektronické fakturace
NE
ANO email:
SIPO – spojové číslo :
Výše měsíční zálohy:
Způsob zasílání
Příkaz k úhradě – číslo účtu:
zálohových plateb
INKASO z účtu:
na účet:
Zasílání přeplatků
na adresu vlastníka nemovitosti – plátce
na korespondenční adresu odběratele
3. Technické údaje
Vodoměrná šachta
ANO
NE
Počet připojených obyvatel
Profil přípojky
do veřejné kanalizace VAK *)
jímka na vyvážení *)
Způsob odkanalizování
do veřejné kanalizace obce *)
domovní ČOV *)
4. Podklady k žádosti:
Stavební povolení nebo Ohlášení dle §104 Stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění nebo Územní souhlas dle
§96 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
Projektová dokumentace
Snímek pozemkové mapy
Doklad o vlastnictví (kopii výpisu z katastru nemovitostí – starý max. 3 měsíce)
Záloha 4.000,- Kč, v případě přípojky s vodoměrnou šachtou záloha 10.000,- Kč
Vyjádření VAK
Čestné prohlášení
Tiskopis Objednávka prací - na odbočení s uzávěrem, od majitele vodovodního řádu dle §3, odst.1 zákona č.274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích, v platném znění (pouze v případě, že majitel vodovodu je jiný než VAK Kroměříž, a.s.)

-

5. Další ujednání

6. Prohlášení žadatele:
Žádám o zřízení vodovodní přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Prohlašuji, že jsem se seznámil s technickými podmínkami
pro připojení na veřejný vodovod, uvedenými v této žádosti.
Beru na vědomí, že dodávka vody pro nemovitost bude zahájena po uzavření Smlouvy o dodávce vody.

V

.................................... Dne:

Evidence přihlášky
Přihlášku evidoval

........................... podpis (razítko):

..................................................
Pořadové číslo:

dne

Orámovanou část vyplní přihlašovatel (žadatel), *) zvolte jednu z možností, **) doplní VAK
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Technické podmínky pro připojení na veřejný vodovod
(dle Zákona č.274/2001Sb. a ČSN 75 5411)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu
k vodoměru (§ 3, odst. 1).
Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti. (Mimo odbočení s uzávěrem, které je
součástí vodovodu.)
Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené provozovatelem vodovodu. Pokud
vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání
provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě na pozemku (§ 17, odst. 1)
Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu 1,5 m. (§ 23, odst. 3a)
Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným
z jiného zdroje vody.
Při vypracování projektové dokumentace vod. přípojky musí být respektována ČSN 75 5411 vodovodní
přípojky, ČSN 75 5401 navrhování vodovodního potrubí. Údaje k vypracování projektu si však vlastník nebo
jím pověřený projektant vyžádá u provozovatele veřejného vodovodu.
Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad může provést pouze provozovatel vodovodu nebo jím
pověřená odborně způsobilá právnická či fyzická osoba.
Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka, a to vždy
s vodoměrnou soupravou.
Dodávka pitné vody bude zahájena (osazení vodoměru) poté, co majitel připojované nemovitosti dodá
digitální zaměření vodovodní přípojky.
Polohopis přípojky (vyplní žadatel)

Zakreslení přípojky zaměstnancem VAK (mistrem)

Zákres provedl:

Dne:
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SCHEMA MONTÁŽNÍ ŠACHTY VODOMĚRNÉ PŘÍPOJKY (v cm)
PŮDORYS
100

100

70

DOMOVNÍ PŘÍPOJKA

30

VEŘEJNÁ VODOVOD
HLAVNÍ ŘÁD

ŘEZ
TERÉN

DLE HLOUBKY
ŘADU

POKLOP DOMOVNÍHO UZÁVĚRU

ZÁKOPOVÁ SOUPRAVA

70

30
VEŘEJNÝ VODOVOD
NAVRTÁVACÍ PAS

30

DOMOVNÍ PŘÍPOJKA

ZEMNÍ VENTIL

ROZMĚRY VODOMĚRNÉ ŠACHTY (v cm)
Pro běžný domovní vodoměr DN ¾“
VNITŘNÍ ROZMĚR: 120 / 80
HLOUBKA: 140
VNITŘNÍ PRŮMĚR: 120
HLOUBKA: 140
MATERIÁL:
DALŠÍ POŽADAVKY:

ZDĚNÁ, ŽELEZOBETONOVÁ, PLASTOVÁ
VODOTĚSNÁ, ODVĚTRANÁ, NUTNÝ ŽEBŘÍK ČI STUPADLA, PRŮLEZ DO ŠACHTY ALESPOŇ
60/60 cm, Ø 60 cm
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Smlouva o provedení vodovodní přípojky
1. Smluvní strany:
Objednatel:

Pověřený zástupce:
Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Se sídlem Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Zastoupená: Ing. Ladislavem Lejsalem, ředitelem společnosti
Bankovní spojení: KB Kroměříž
Číslo účtu: 2002691/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147

2. Předmět díla
a. Předmětem díla je zhotovení vodovodní přípojky při dodržení a splnění podmínek této
smlouvy.
b. Předmětem díla je zhotovení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty při dodržení
zaměření při dodržení a splnění podmínek této smlouvy
3. Technické podmínky
a. Výkopové práce včetně montážní jámy (viz. Schéma) budou připraveny na den:
b. Vodoměr bude umístěn:
na zdi ve sklepě
ve vodoměrné šachtě
na zdi v
c. Majitel provede fyzické odpojení případného vlastního zdroje na domovní vodovod (toto
odpojení nenahrazuje zpětná klapka)
4. Termín zhotovení díla

5.

6.

7.

8.

Termín zhotovení díla je den, kdy byl předán předmět díla na základě Předávacího protokolu podepsaného odběratelem.
Cena díla
Cena za zřízení vodovodní přípojky bude fakturována podle skutečného provedení, tj. použitého
materiálu, vynaložených nákladů na montáž, dopravu a geodetické zaměření, bez zemních a
stavebních prací, které si objednatel provede na svůj náklad. DPH bude připočtena podle platných
předpisů. Objednatel byl seznámen s ceníkem vodovodních přípojek s tím, že bere na vědomí, že
konečná cena se bude řídit dle první věty.
Ostatní ujednání
Pokud objednatel nedodrží sjednané výše uvedené podmínky, zhotovitel je oprávněn odsunout
dohodnutý termín plnění nebo odstoupit od této „Smlouvy o provedení vodovodní přípojky“.
Odběratel je povinen si zajistit digitální zaměření vodovodní přípojky.
Závěrečná ustanovení
Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012Sb.
v platném znění.
Doba platnosti
Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podpisu. Vystavuje se ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

.............................................................

............................................................

za objednatele

za zhotovitele
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