
 

 

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

Jméno žadatele………………………………………………. 

bytem v …………………………………………                                    

ul. ………………………………………… č.p…......... .  

 

Žádám o zřízení vodovodní přípojky pro nemovitost, 

která se nachází v ……………………….  

ul. ………………………………………… č. p. ………..  

číslo parcely …………………………….. 

 

Druh nemovitosti:  stávající stavba * / novostavba * 

 

Za sebe i za své právní zástupce prohlašuji, že náklad na zřízení vodovodní 

přípojky uhradím sám v celé délce přípojky, tj. domovní a veřejnou část. 

Poznámka:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………….... 

Faktury za vodné zasílejte na adresu: 

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

………………………………………………………………………………………… 

Technické údaje /vyplní žadatel/: 

Počet výtoků celkem ………………… Domovní instalaci provedl: 

Z toho umyvadlové…………………..       …………………………….. 

 výlevkové …………………….   Tlaková zkouška vnitřní instalace dle  

 koupelnové ………………….. ČSN 73 6660 provedena dne 

 klozetové …………………….         ……………………………….. 

 ostatní ……………………….. Objekt odkanalizován: ano / ne * 

Počet osob ………………………….. Je v domě provozovna: ano / ne * 

      Adresa: …………………………... 

          ….……………………….. 



 

Přílohy k žádosti: 

3 x projekt vodovodní přípojky obsahující návrh světlosti přípojky, situaci 

v měřítku 1 : 1000, v případě požadavku zemních prací vyjádření všech 

správců ostatních podzemních zařízení. 

          *  Nehodící se škrtněte! 

 

Technické údaje o vodovodní přípojce 

(vyplní technik spol. Vamberecká voda s.r.o.) 

 

Zákres trasy vodovodní přípojky dle skutečnosti: 

 

Délka přípojky …………… m, z toho veřejná čás…………………………m. 

Světlost přípojky ……………… mm, druh materiálu………………………………  

Vodoměr osazen dne: ……………………, číslo:………………………………….. 

Stav při osazení …………………… m3.   Paušál………………………..... 

Tlaková zkouška provedena dne: ……………………. .  

Výsledek ………………………………. 

Potvrzení společnosti Vamberecká voda s.r.o. ……………………..  

datum …………………….. 

 

Podpis …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

Prohlášení žadatele – dohoda 

Před započetím prací obstarám potřebné povolení od příslušného stavebního 

odboru ke stavbě, dále povolení správce komunikace, dopravního 

inspektorátu k překopu silnice, chodníku, veř. prostranství apod. Zavazuji se, 

že dodržím podmínky stanovené ve stavebním povolení a postarám se o 

vhodné bezpečností opatření /pažení, zábrany, noční výstražné osvětlení, 

osazení výstražných tabulí apod./ 

Za škody vzniklé nedodržením předepsaných podmínek odpovídám. 

S výkopovými zemními pracemi započnu až po obdržení výše uvedených 

povolení a po dohodě s firmou Vamberecká voda s.r.o. včetně dodržení jím 

stanoveného termínu.   

Po provedení montážních prací a tlakové zkoušce provedu zához výkopu 

včetně zhutnění povrchové úpravy do konečné podoby /dlažba apod./ a tento 

stav budu udržovat až do konečného sesednutí zeminy.  

Během prováděcích prací se budu řídit pokyny společnosti Vamberecká voda 

s.r.o. Tento můj závazek se týká všech prací, které budou prováděny na 

veřejné a domovní části přípojky.  

V případě, že bych porušil stanovené podmínky příslušných orgánů, 

nedodržel bezpečností předpisy, technické normy a pokyny společnosti 

Vamberecká voda s.r.o, jsem zodpovědný za veškerou škodu vzniklou mně a 

třetí osobě. 

 

Dne: ………………………. 

 

       Vlastnoruční podpis žadatele 

           

       …………………………………. 

 


