Dokumentační list žádosti ev. číslo …………….
o zřízení vodovodní*, kanalizační* přípojky a přihláška k odběru*, vypouštění * vody

Základní údaje:
1. Jméno a příjmení* – Název organizace* ...………………………………………………………….………….………………….....
Adresa: ...………………………………………………………………………………………………….….………………............
Telefon: …..……….…………… Mobil: ….……….….……..…. Fax.: ….........…….……… PSČ: ………….……………......
2. PŘIPOJENÁ NEMOVITOST: Místo: ………………………………………………………………….….……………………….
Ulice: …………………………..……………… Číslo popisné*, parcelní*: …………………. PSČ: ………..…….……………
Druh připojované stavby**: …………………………….. Objekt je*- není* připojen na veřejnou kanalizaci.
3. 1.SčV, a.s., jako provozovatel vodovodu* kanalizace* souhlasí s napojením nemovitosti na vodovod* kanalizaci* v souladu s naším
vyjádřením vydaným pod č.j. ……….…………….…...…. ze dne…………..…………. k územnímu souhlasu*, k územnímu
rozhodnutí*, ke stavebnímu řízení*.
4. Účinnost Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod, v části „Dodávka vody“ nastane dnem, kdy provozovatel potvrdí
Dokladem o připojení skutečnost, že odběrné místo (pozemek nebo stavba) bylo připojeno na vodovod pro veřejnou potřebu.
Dokladem o připojení je Montážní list vodoměru.
Účinnost Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod, v části „Odvádění odpadních vod“ nastane dnem, kdy provozovatel
potvrdí Dokladem o připojení skutečnost, že odběrné místo (pozemek nebo stavba) bylo připojeno na kanalizaci pro veřejnou
potřebu. Dokladem o připojení je bod 12. tohoto formuláře. Za účelem úpravy smluvního vztahu se žadatel zavazuje, že oznámí do
7 dnů Provozovateli:
a) Připojení odběrného místa (pozemku nebo stavby) na kanalizaci přípojkou (pokud připojení nerealizoval přímo Provozovatel),
b) Propojení přípojky s vnitřní kanalizací spolu s případným stavem vodoměru a dalších měřidel, které jsou použity na stanovení
množství vypouštěných odpadních vod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednávka:
5. Přípojka bude provedena:

1.SčV, a.s.

žadatelem s dodavatelskou účastí 1.SčV, a.s.

6. Poptávka na provedení prací od 1.SčV, a.s.
zemní práce (pouze po dohodě)

osazení vodoměrné šachty

potrubí V (včetně tlakové zkoušky, dezinfekce potrubí a kontroly vodiče)

osazení vodoměrné soupravy

potrubí K (včetně zkoušky vodotěsnosti)

zaměření skutečného provedení stavby

Napojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci, osazení vodoměru a jeho zaplombování provádí vždy 1.SčV, a.s. na základě Žádosti o
osazení vodoměru.

7. Beru na vědomí, že pokud bude zhotovitelem stavby 1.SčV, a. s., musím před zahájením stavby předložit platná vyjádření stavbou
dotčených organizací.
V ……………………….….… dne ……………………...

Převzetí objednávky (nikoliv uzavření smlouvy o dílo) potvrzuje:

Podpis žadatele*** ….……….…………….………………

Za 1.SčV, a.s. ……………………………………………………..
razítko a podpis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní část:
8. Termín realizace* - kontroly* stavby přípojky: …………………………….
………………....…………………………….
podpis pracovníka 1. SčV,a.s.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Rozsah prací (díla) provedeného 1. SčV, a.s. pro objednatele:
- napojení přípojky V/K………………/.………………… Kč
- osazení vodoměrné soupravy ……………………..….... Kč
- potrubí V/K .………………....… /……………….….… Kč
- práce, doprava V/K……………..…./…..…..……........... Kč

- vodoměrná šachta .…………………………….......….... Kč
- osazení revizní kanalizační šachty…………………..…. Kč

- ostatní (doplnit) …………………..……….…....…......... Kč

- zaměření skut. provedení stavby …………………..…. Kč

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Celková cena díla (garantovaná 3 měsíce) bez DPH V/K …….………..……/..…………..….……Kč
Konečná cena za skutečné provedení bude vyúčtována 1.SčV, a.s. a může být rozdílná o 10 %.

1. SčV a.s. a objednatel uzavírají smlouvu o dílo, kterou se 1. SčV a.s. zavazuje provést výše popsané dílo a objednatel se
zavazuje zaplatit cenu vyúčtovanou 1. SčV a.s.
V …………………….… dne ……………………...
Podpis objednatele ….……………….………………

Za 1.SčV, a. s. ………………..……………………………….
razítko a podpis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. SčV, a. s.
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Protokol:
10. Po zhotovení prací byla dne : ……….…………pracovníkem : …………………………... (jméno čitelně) 1.SčV a.s. provedena
dle příslušných ČSN:
A-kontrola provedení

E-dezinfekce vodovodního potrubí

B-kontrola uložení

(ČSN 755011)

C-kontrola napojení kanalizační přípojky

F-kontrola identifikačního vodiče

D-tlaková zkouška vodovodní přípojky
(ČSN 755911)

G-zkouška vodotěsnosti kanalizační přípojky
(ČSN 756114, EN 1610)
H-tlaková zkouška kanalizační přípojky
(ČSN 755911)

Závady zjištěné při kontrole (včetně termínu odstranění)
Popis:

…………………………………………….
podpis pracovníka 1. SčV,a.s.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Zaměření skutečného provedení stavby přípojky (popř. geodetického zaměření) provedl* / převzal* pracovník 1.SčV, a.s:
jméno a příjmení.…………………………., útvar……………
V ……………………… dne ………………….

…………………………………………….
podpis pracovníka 1. SčV, a. s.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Zprovoznění vodovodní* - kanalizační* přípojky
bylo provedeno dne: …………………….. pracovníkem 1.SčV, a.s.: ……………………………
Před zprovozněním přípojky byla provedena kontrola:
A-povrchových znaků

C-funkčnosti identifikačního vodiče
D-revizní kanalizační šachty

B-vodoměrné šachty
Osazení vodoměru

: místo osazení vodoměru: ……………………, stav vodoměru: ...……...………….(m³).

V případě kanalizační přípojky tímto osvědčuje Provozovatel připojení pozemku nebo stavby na kanalizaci, a tím i zahájení
účinnosti Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v části „Odvádění odpadních vod
Závady zjištěné při kontrole (včetně termínu odstranění)
Popis:

…………………………………………….
podpis pracovníka 1. SčV, a. s.
Souhlasíme s trvalým užíváním stavby.
…………………………………………….
Datum, podpis a razítko pracovníka 1. SčV, a.s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
nehodící se škrtněte
** rodinný dům (rekreační, obytný, dvougenerační, činžovní dům), průmyslový objekt apod.
*** žadatel svým podpisem zároveň souhlasí s podmínkami pro připojení na veřejný vodovod*, kanalizaci* a pro odběr*, vypouštění* vod
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