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Ž Á D O S T 

o připojení na splaškovou kanalizaci

Identifikace připojované nemovitosti (budoucí odběrné místo):

Číslo popisné:                                                Parcelní číslo(pokud není přiděleno č.p.):

Druh nemovitost: rodinný dům       byt      provozovna       pozemek      jiné 

Účel ke kterému nemovitost slouží:                trvalé bydlení         pro podnikání        rekreace  

Žadatel :

Příjmení, jméno, titul / název firmy:

Adresa odběratele / sídlo:

Datum narození / IČ: DIČ:

Telefon / mobil: Email:

Vlastník nemovitosti pokud není totožný se žadatelem

Příjmení, jméno, titul / název firmy:

Adresa odběratele / sídlo:

Datum narození / IČ: DIČ:

Telefon / mobil: Email:

Technické údaje:

Druh přípojky:                      tlaková                                     spádová 

Revizní čisticí šachta:                                                      Ano                                              Ne 

Zdroj vody v bytě:   veřejný vodovod                 vlastní studna                kombinace obou 

Odběrné místo je vybaveno:                   bez tekoucí teplé vody                              tekoucí teplou vodou 

Druh odpadní vody:      domovní splašky        průmyslová odpadní voda 

Počet trvale připojovaných osob celkem:                                                      z toho počet dětí do 10 let:

Projektová dokumentace přípojky:                 zpracován obcí                      předložím svou    

Vybudování soukromé části přípojky:           firmu, kterou dohodne obec                          provedu si sám/a   

Žádám o připojení shora uvedené nemovitosti na veřejnou kanalizaci.
Prohlašuji,  že  jsem seznámen  s  technickými  podmínkami  pro  připojení  na  veřejnou  kanalizaci  a
s povinnostmi  vyplývajícími  ze zákona č.  274/2001 Sb.,  o  vodovodech a  kanalizacích,  v  platném
znění.

Ve Štíhlicích dne
.........................................................................

Podpis žadatele (razítko)
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*Zašktněte jen okénko odpovídající skutečnosti
TUTO STRÁNKU NENÍ POTŘEBA TISKNOUT!!!

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: 

Odvedení odpadních vod ze 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 Štíhlice na odvádění
odpadních vod. (viz §10 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění).

Technické podmínky pro připojení k veřejné kanalizaci:

- Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, zde je myšleno od budovy vlastníka k hranici soukromého pozemku 

- Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti.

- Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby přípojka byla provedena jako vodotěsná 

-Do obecní kanalizace mohou být zaústěny pouze vody splaškové, nesmějí být zaústěny  vody jiné ( technologické , či
průmyslové), míra znečištění musí odpovídat kanalizačnímu řádu 

- Odpadní vody lze do kanalizační sítě vypouštět jedině v souladu s kanalizačním řádem.

- Doporučené ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany. 

V činžovním/bytovém domě: Zde bude záležet  na dohodě majitelů a osob zde bydlících,  buď částku za stočné hradí
odběratel (majitel nemovitosti), popřípadě jím určený plátce a konečné rozúčtování stočného jednotlivým uživatelům v
nemovitosti (nájemníkům apod.) provádí přímo majitel této nemovitosti dle platné legislativy nebo budou jednotlivé byty
platit přímo obci.

POKYNY K VYPLNĚNÍ:

Jako žadatele uveďte osobu, která pak s obcí uzavře písemnou smlouvu „Odvádění odpadních vod“, a která se pak stane
plátcem stočného. Pokud budete chtít vystavovat faktury s DPH doplňte IČO a DIČ.

Vlastníka uveďte jen v případě, že je odlišný od žadatele.  V případě spoluvlastnictví, stačí  uvést jednoho, který bude
zastupovat.

Revizní čisticí šachtu zatím nevyplňujte, doplníme až při uzavírání smlouvy.

Počet trvale připojovaných osob, doplňte počet osob, které se skutečně zdržují v připojované nemovitosti a to bez ohledu 
na přihlášení trvalého bydliště. Trvale připojená osoba je: 
- Každý, kdo je přihlášen k trvalému pobytu
- Každý, kdo v nemovitosti bydlí po dobu delší než dva měsíce v roce, tj. nemovitost dlouhodobě užívá, má v ní své 
osobní věci nebo doručuje se mu tam pošta nebo žije zde v nájmu či u svých příbuzných, atp... 

Projektová dokumentace přípojky -  většinou zašktněte obec. Jen ten kdo si případně nechal dělat projekt sami, zaškrtnou 
druhou variantu, v tomto druhém případě při uzavírání smlouvy předloží kopii této dokumentace nebo náčrt přípojky.

Vybudování soukromé části přípojky – zde zaškrtněte pokud máte zájem o zapojení své soukromé části přípojky a na své 
vlastní náklady od firmy, kterou dohodne obec. Tato firma bude hned po skončení prací na hlavním řádu, zapojovat 
jednotlivé nemovitosti na základě této hromadné žádosti. Nebo druhá varianta, že si zapojení provedete sami.


