Vodohospodářská společnost Benešov spol.r.o.
Černoleská 1600, 256 13 BENEŠOV, tel. 317 723 371
_______________________________________________________________________

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
Ž Á D O S T O S TAN O V I S K O K M O Ž N O S T I N AP O J E N Í N A Ř AD V E S P R Á V Ě VHS

Adresa žadatele o povolení přípojky:
Jméno a příjmení žadatele
(název firmy)
Ulice / Číslo popisné
Obec
PSČ
IČO
Telefon
Email

Umístění přípojky:
Obec
Ulice

/ Číslo popisné

Číslo katastrální

Stanovisko provozovatele: ……………………………………………………………………..
Pokud je napojovaná nemovitost vzdálena více jak 10 m od hranice pozemku,
požadujeme na pozemku vlastníka vybudovat vodoměrnou šachtu.
za níže uvedených podmínek a dodržení ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. a § 3 odst. 1),
2), 6), 7) – viz druhá strana formuláře
a) Stavba vodovodní přípojky podle St. zákona podléhá režimu stavebního povolení
– na stavbu musí být vydáno řádné stavební povolení místně příslušným stavebním
úřadem
b) Žadatel o připojení na vodovod zajistí zpracování příslušné projektové dokumentace
(zpracuje právnická, nebo fyzická osoba , která získala k výkonu této činnosti oprávnění
podle zvl. předpisu – zák. 360/1992 Sb.).
Projektová dokumentace na přípojku musí v souladu se stavebním zákonem a dalšími
legislativními předpisy obsahovat:
1) Technickou zprávu
5) Vodoměrnou šachtu
2) Situaci M 1:2880
6) Vodoměrnou sestavu
3) Situaci M 1:500 (nebo větší měřítko)
7) Vzor uložení potrubí přípojky
4) Podélný profil

c) Výše uvedená dokumentace bude po zpracování předložena k odsouhlasení
provozovateli vodovodu a posléze předána stavebnímu úřadu za účelem vydání
stavebního povolení.
……………………………..
Podpis žadatele

…………..…………………
Dne:

274
Zákon
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích)
§3
Přípojky
(1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od
odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu
uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí
vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.
(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí
od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do
stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
(6)
Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady
odběratel, není-li dohodnuto jinak, vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady
přípojku pořídila.
(7) Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených
v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství , (veřejné prostranství vymezuje § 34
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - obecní zákon) zajišťuje provozovatel ze svých
provozních nákladů.

