Obec Podolanka
Hlavní 15
250 73 Podolanka

ŽÁDOST
o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci
a skutečné provedení kanalizační přípojky
Žadatel (vlastník připojené stavby):
Příjmení, jméno/název firmy:
Adresa odběratele/sídlo:
Datum narození/IČO:

DIČ:

Telefon:

Identifikace připojované stavby:
Ulice:

Číslo popisné:

Katastrální území: Podolanka

Parcelní číslo:

Účel užívání

trvalé bydlení □ podnikání □

ostatní □

Počet lidí skutečně bydlících v připojované stavbě:
Technické údaje:
Materiál přípojky …………………………Délka přípojky……………………..m

DN přípojky ………………………….mm

Revizní šachta na pozemku žadatele

□ Ne

Zdroj pitné (užitkové) vody
Studna (je-li):

□ Ano

□ veřejný vodovod

□ vlastní studna

□ vodní tok

prokazatelně je/není připojena do domu

Projektová dokumentace přípojky:
Zpracovatel projektu:
Stanovisko obce k projektu vydáno dne:
Územní souhlas stavebního úřadu vydán:

Dne:

Zn.:

Ostatní skutečnosti/poznámky:

Žadatel svým podpisem níže potvrzuje a zaručuje obci, že:
(i) do kanalizační přípojky není napojena dešťová voda (okapy)
(ii) do kanalizační přípojky není svedena voda předčištěná
(iii) veškeré výše uvedené informace jsou pravdivé a přesné
(iv) řádně vyvezl starou jímku a do kanalizace nepřečerpá žádné staré splašky.
Žádatel tímto žádá o připojení shora uvedené nemovitosti na veřejnou kanalizaci.
V Podolance

Dne ……………………………

………………………………………….
Podpis žadatele (razítko)

Upozornění pro žadatele:
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod
z kanalizační přípojky do kanalizace. Nejpozději k tomuto datu je vlastník připojené nemovitosti povinen
uzavřít písemnou smlouvu s obcí Podolanka na odvádění odpadních vod.
Kontrola provedení kanalizační přípojky před záhozem - provede zástupce obce Podolanka
Stav vodoměru k datu napojení (m³)

datum napojení

Podpis

V

Zapsal

Podpis

Dne

Žádost evidoval:
Dne:

pod číslem:

Schematický nákres skutečné trasy kanalizační přípojky - zakreslí dodavatel přípojky nebo vlastník
nemovitosti a předloží při uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Technický popis skutečného provedení přípojky
Materiál přípojky……………….. DN přípojky…………….mm celková délka……..m veřejná část…………….m

□ Ano □ Ne □ Jiné
Množství odp. vod bude □ měřeno □ neměřeno
Napojení na kanalizační řad □ odfrézováním □ do vysazené odbočky □ na dno šachty
Revizní čistící šachta

V

Dne

Zapsal

Podpis

