VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 68
Tel.: 377 413 111, fax: 377 413 555
Bankovní spojení: KB Plzeň – město, č.ú.: 6503 311/0100
IČ: 25205625; DIČ: CZ25205625
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

ŽÁDOST O KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU č. ……………
Evidenční číslo OM:
Připojovaný objekt:

Majitel připojovaného objektu:

obec: ………………………………….

jméno: ………………….………………

ulice: ..…………………………………

adresa: ……………………….…………

č. or.: ……………. č. pop.: ………….

obec: .………………… PSČ …………

č. kat.: …………………………………

IČ: ……………… dat. nar.: ………….

druh nemovitosti: ………………………….

tel.: …………………………………….
e-mail: …….………….………………...

Územní souhlas, stavební povolení kanalizační přípojky:
vydáno dne: …………………………číslo jednací: ……..…………………..………………
Vlastník kanalizačního
řadu: ………………………………………………………………………
.
Nákres situace připojovaného objektu a část okolí i ulice před ním (možno vykreslit též na zvláštní přílohu):
( provádí se obvykle v měřítku 1 : 500 – 1 : 720 – 1 : 1000 – 1 : 2880 )

Blanket

č.j………………………….…

ze dne: ………………………………

Technické vyjádření:

č.j…………………………..…

ze dne:………………………….……
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SMLOUVA O PODMÍNKÁCH PŘÍPRAVY A REALIZACE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
V obci: ………………………………………………………………………………………….
ulice: .………………………………… č.pop./or.: ……..………. č.kat.: ………….……….
Uzavřená mezi majitelem připojované nemovitosti - investorem kanalizační přípojky
(dále jen žadatel)
Panem, paní :………………………………… nebo organizací : ……………………………...
a
VODÁRNOU PLZEŇ a.s., provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu
1. Vztahy mezi zúčastněnými stranami se řídí zákonem č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
2. Stavba kanalizační přípojky bude provedena dle projektové dokumentace, která bude po
technické stránce odsouhlasena provozovatelem kanalizace. Minimální požadovaný obsah
projektu: technická zpráva s přesnou specifikací trubního materiálu, situace širších vztahů,
podrobná situace, podélný profil, detail způsobu napojení, příčný řez uložení potrubí, výkres
revizní šachty (netýká se objektů, kde hranice domu přímo sousedí s veřejným prostorem –
chodníkem, komunikací).
3. Realizace kanalizační přípojky bude umožněna po předložení žádosti o zřízení kanalizační
přípojky, jejíž součástí je jeden výtisk této smlouvy, kopie stavebního povolení nebo územního
souhlasu a 1 výtisku schváleného projektu kanalizační přípojky, jehož přílohou je kopie
blanketu o sdělení kanalizačních údajů.
4. Žadatel je povinen oznámit termín realizace kanalizační přípojky mistrovi příslušného provozu
kanalizací. Stavba kanalizační přípojky a napojení na kanalizační stoku musí být provedeno
v souladu s ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
5. Pro stavbu kanalizační přípojky bude použit materiál navržený v projektu ověřeném
ve stavebním řízení.
6. Před zahrnutím rýhy musí být přizván zástupce příslušného provozního střediska provozovatele
ke kontrole provedených prací. Splněním této podmínky podmiňujeme uvedení stavby do
provozu. Provozovatel vykoná vizuální kontrolu provedení kanalizační přípojky před
obetonováním potrubí a provede její zaměření.
Do kanalizační přípojky zaústěné do jednotné kanalizační sítě nesmí být napojeny jiné vody než
odpadní a srážkové, v případě oddílné kanalizace smí být napojeny pouze splaškové odpadní
vody z domácnosti.
7. Na základě novely § 8 odst. 5) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu hradí náklady na realizaci vodovodní nebo kanalizační přípojky osoba, které
je umožněno připojení (žadatel, investor).
Materiál na odbočení přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace (vlastník VHI)
s výjimkou statutárního města Plzně, kde na základě požadavku vlastníka VHI žadatel hradí
kompletní náklady na realizaci. Náklady za materiál na dodatečně vysazovanou odbočku
kanalizační přípojky si poté může žadatel nárokovat na Magistrátu města Plzni, technickém
úřadu – odbor správy infrastruktury, Palackého nám. 6, Plzeň.
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8. Majitel připojované nemovitosti – žadatel je povinen bezodkladně uzavřít s provozovatelem
Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod podle zákona č. 274/2001 Sb. v platném
znění.
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 zpravidla Protokol o převzetí prací na kanalizační přípojce.
9. 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.
V případě, že tak neučiní, bude vypouštění odpadních vod do kanalizace neoprávněné dle
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění
s možností uvalení sankce dle tohoto zákona.
10. Nemovitost má vlastní studnu:
ANO
NE
11. Při nesplnění bodu 6, 8 této smlouvy je provozovatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu do výše
10 000,- Kč.
12. Smlouva pozbývá platnosti, pokud nemovitost nelze z technických důvodů připojit
na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
13. Odběratel souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., se zpracováním e-mailové adresy, jména,
příjmení, telefonního čísla a místa bydliště výhradně pro interní a marketingové účely
VODÁRNY PLZEŇ a.s.
Za VODÁRNU PLZEŇ a.s.

Žadatel – investor kanalizační přípojky

vyřizuje: …………..………………………

Pan – paní: ……………………………..………….
nebo
organizace: ……………………………………….

podpis

V Plzni dne: ……………….………………….

V …..…………………

dne: ………………….

…………………………………………………….
podpis investora

OBJEDNÁVKA:
Objednáváme u Vás „kanalizační blanket“.
Cena je stanovena dle platného, aktuálního ceníku VODÁRNY PLZEŇ a.s.
………...…….……………………………
podpis žadatele
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SKUTEČNÉ PROVEDENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
(vyplní a zakreslí VODÁRNA PLZEŇ a.s.)

dne …………………………….…………… o průměru …………………………… mm
druh materiálu ………………………………, průměr veřejné stoky ………..…….. mm
celková délka ………………..……….….. m,
napojení do veřejné stoky:

měření osazeno

ANO

z toho veřejná část ……………..…. m

do vysazené odbočky
do dodatečně vysazené odbočky
do kanalizačního vstupu
NE

do gulového komínce
do nasekané odbočky

druh ……………………………

Situace podle skutečného provedení (možno vykreslit též na zvláštní přílohu):

Zakreslil dne: ………………

podpis: ……………………………
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