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Provoz Č. odběru 

Odběratel (žadatel) 

Titul, jméno, příjmení (obchodní firma) Datum narození (IČO) 

Zastoupený 

Ulice Popisné číslo Orientační číslo 

PSČ Obec Tel., fax, e-mail 

 

Vlastník připojované nemovitosti (vyplní se pokud není totožný s žadatelem) 

Titul, jméno, příjmení (obchodní firma) Datum narození (IČO) 

Zastoupený 

Ulice Popisné číslo  Orientační číslo 

PSČ Obec Tel.,fax, e-mail 

 

Odběrné místo 

Ulice p.p. č.k. Popisné číslo 

PSČ Obec Tel.,fax, e-mail 

Počet trvale připojených osob 

Adresa zasílání (vyplní se pokud není totožná s adresou žadatele) 

Titul, jméno, příjmení (obchodní jméno) Datum narození (IČO) 

Ulice  Popisné číslo Orientační číslo 

PSČ Obec Tel.,fax, e-mail 

 

 
 

Vlastník přípojky  (vyplní se pokud není  totožný s  žadatelem) 

Titul, jméno, příjmení (obchodní firma) Datum narození (IČO) 

Zastoupený 

Ulice Popisné číslo  Orientační číslo 

PSČ Obec Tel.,fax, e-mail 

 
 

Požadovaný způsob plateb – označte a doplňte 

□ Bankovním převodem Z čísla účtu: 

□ SIPO Ve výši:                   Kč;         spojovací číslo:                                      

□ Svolení k inkasu Z čísla účtu: 

□ Měsíční záloha Ve výši:                   Kč;         z čísla účtu: 

Platby vždy provádět ve prospěch čísla účtu 17701161/0100 vedeného u Komerční banky 

Požadovaný způsob zasílání faktur – označte a doplňte 

□ Elektronicky na e-mail e-mailová adresa: 

□ Poštou na zasílací adresu  
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*)Nevyplňuje se u kategorie domácnosti 
 
Odběratel (žadatel) potvrzuje, že se seznámil s „Obchodními podmínkami dodávky vody a odvádění 
odpadních vod“ v rozsahu jím sjednávané zakázky. Zavazuje se uzavřít smlouvu před zahájením provozu 
stavby a plnit ustanovení ve smlouvě sjednaná po celou dobu trvání smluvního vztahu. 
 
 
Datum………………….       Podpis  ………………………………..……… 
 
Vlastník (vlastníci) připojované nemovitosti prohlašuje(jí), že souhlasí se zřízením kanalizační přípojky 
za účelem odvádění odpadních vod v souladu s  „Obchodními podmínkami dodávky vody a  odvádění 
odpadních vod“ v rozsahu jimi sjednávané zakázky. Před uvedením nové kanalizační přípojky do provozu 
uzavře (uzavřou) s provozovatelem kanalizace smlouvu o odvádění odpadních vod pro odběratele. 
 
 
 
Datum………………….                        Podpis(y) vlastníka(ků)……………………… 
 
 
Přílohy:  Doklad o vlastnictví napojované nemovitosti 
  Projektová dokumentace  

Kanalizační přípojka – technické údaje 

Napojeno na kanalizační řád                                            Způsob napojení 

Materiál Délka (z toho na veřejném 
pozemku) 

Průměr 

Způsob určení množství 
odpadních vod 

□ vodoměrem (dle vod.) 

□ směrnými čísly 
□ samostatné měření 

Kategorie odběru □ domácnosti 
                             □ průmysl 
                             □ zemědělství 
                             □ ostatní 

Voda z jiných zdrojů □ vodoměrem 
□ směrnými čísly 
□ výpočtem 

Srážkové vody *) 
Zastavěné a těžce propustné plochy 
(m2): 
Lehce propustné zpevněné plochy(m2): 
Plochy kryté vegetací(m2): 

Voda vypouštěná mimo 
kanalizaci (určení množství) 

□ vodoměrem 
□ směrnými čísly 
□ výpočtem 
 Zpracovatel projektové dokumentace 

 
Číslo zakázky, datum 

Předčisticí zařízení □ ne 
□ ano  

Předpokládané roční množství odvedené odpadní vody 
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Stanovisko Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. (provozovatele)  
 
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. souhlasí s napojením kanalizační přípojky podle 
zpracované dokumentace a s odváděním odpadních vod do kanalizace z připojované nemovitosti. Napojení 
na kanalizační řad provede provozovatel nebo osoba, které k tomu dal provozovatel písemný souhlas.  Po 
dokončení kanalizační přípojky vyzve žadatel provozovatele k účasti na přejímce dokončené stavby. 
Podkladem pro přejímku je dokumentace podle skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, zápis 
o zkoušce vodotěsnosti, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s odpadní vodou. Přípojka bude 
vybudována v souladu s technickými požadavky pro napojení. Souhlas má platnost dva roky ode dne 
vystavení. 
 
 

 
 
 
 
Datum………………….                        Podpis provozovatele …………………………….. 
 

Kanalizační přípojka – technické údaje 

Typ kanalizace □ gravitační 
□ tlaková 

□ jednotná 
□ oddílná 

Kanalizace je napojena na čistírnu 
odpadních vod 

□ ano 
□ ne 

Poznámka: 


