Obec Choteč
Choteč 129, 507 81 Lázně Bělohrad
tel: + 420 603 559 402, mail: obec@chotec.cz
IČ 00578347, www.chotec.cz

Žádost

o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci a skutečné provedení
kanalizační přípojky – nová nemovitost
Žadatel (vlastník nemovitosti)
Příjmení, jméno, titul / název firmy:
Adresa žadatele / sídlo:
Datum narození / IČ:

DIČ:

Telefon:

Mail:

Identifikace připojované nemovitosti
Nemovitost:
Číslo popisné:

Číslo orientační:

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Typ nemovitosti:

☐ trvalé bydlení

☐ pro podnikání

☐ ostatní

Typ předčistícího
zařízení:

Technické údaje
Úsek kanalizační přípojky umístěné na soukromém pozemku [m]:
Úsek kanalizační přípojky umístěné na veřejném prostranství [m]:
Materiál přípojky:
Revizní čisticí šachta:

DN přípojky:
☐ Ano

☐ Ne

Zdroj pitné (užitkové) vody
☐ veřejný vodovod

Druh odpadní vody
☐ domovní splašky

☐ vlastní studna

☐ průmyslová odpadní voda

☐ vodní tok

Způsob napojení na kanalizační
řád
☐ odfrézováním
☐ do vysazené odbočky
☐ na dno šachty

Projektová dokumentace přípojky
Zpracovatel projektu:
Stanovisko obce:

Dne:

č. j.

Stanovisko stavební úřadu:

Dne:

č. j.

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.
V ……………………… 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 Choteč na odvádění odpadních vod (viz §10 zákona č. 274/2001 Sb.
v platném znění).

Kontrola provedení kanalizační přípojky před záhozem – provede zástupce obce.
Stav vodoměru k datu napojení .................... m3
V
Pozn.:

Dne

Datum napojení
Zapsal

Podpis
Podpis

Schematický zákres skutečné trasy kanalizační přípojky - zakreslí dodavatel přípojky nebo
vlastník nemovitosti a předloží při uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod (nebo její změny).

Technický popis skutečného provedení přípojky
Materiál přípojky

Revizní čistící šachta
☐ Ano
☐ Ne

DN přípojky [mm]

Délka celková [m]

Množství odpadních vod bude
☐ Jiné ………………………. ☐ měřeno
☐ odfrézováním

Napojení na kanalizační řad

Délka veřejné části [m]

☐ neměřeno

☐ do vysazené odbočky

☐ na dno šachty

Materiál řadu

DN řadu [mm]

Hloubka uložení řadu [m]

Hloubka uložení přípojky [m]

V

Dne

Zapsal

Podpis

