Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665

Žádost o povolení zřízení
vodovodní přípojky

Číslo žádosti:

1. Informace o žadateli
Jméno žadatele/firma žadatele:

Kontaktní telefonní číslo:

Adresa/sídlo:
Datum narození/IČ:
Bankovní spojení:

2. Informace o odběrném místě
Typ nemovitosti (RD, zahrada, rekreační objekt, výrobní objekt):

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Obec:

PSČ:

Ulice (místní část):

Číslo popisné:

Číslo orientační:

3. Technické údaje:
Délka přípojky [m]:
Umístění vodoměru:

DN přípojky:
v šachtě na veřejném prostranství nebo pozemku investora
přípojky*

v nemovitosti*

Materiál přípojky:
v šachtě na jiném pozemku*

4. Dokumentace přípojky
Zhotovitel projektové dokumentace:
Vyjádření SmVaK Ostrava a.s. ze dne:

Č. j.:

Povolení stavby přípojky vydal:
Jiná dokumentace:

Dne:

Č. j.:

5. Realizace vodovodní přípojky
Napojení na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu je vysoce odbornou prací a zároveň zásahem do veřejných vodohospodářských sítí provozovaných ve veřejném
zájmu, které provozuje a za jejich technický stav jsou odpovědné Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. /dále jen SmVaK Ostrava a.s./, a proto vlastní
napojení (vč. dodávky potřebného materiálu) budou provádět výhradně zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s.
Dodávku materiálu a montáž potrubí vodovodní přípojky mimo výkopové práce a provedení prostupu do nemovitosti (pokud nebude dohodnuto jinak) provedou
SmVaK Ostrava a.s.
SmVaK Ostrava a.s.*

Jiný zhotovitel*

Žadatel prohlašuje, že akceptuje Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení vodovodních přípojek na vodovod
a zahájení dodávky vody z vodovodu, které mu byly předány jako příloha k poskytnutí informace o možnosti napojení nemovitosti na vodovod,
případně k vyjádření k projektové dokumentaci přípojky.
Zahájení odběru vody bez uzavřené písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr vody z vodovodu s vyvozením důsledků dle platné
právní úpravy.

V: ………………………………….. Dne: …………………… Podpis žadatele: …………………………
6. Evidence žádosti (vyplní SmVaK Ostrava a.s. – zákaznické centrum)
Žádost evidoval:
Zákaznické centrum:
Dne:
		
		

..........................................................................................
podpis a razítko SmVaK Ostrava a.s. (zákaznické centrum)

