Žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky
Vyplní žadatel - vlastník nemovitosti
Identifikace připojované nemovitosti
Druh nemovitosti:………………………………………………………………………………….
Obec: ........................................................

Ulice: .......................................

Č.p. (č.o.):………………………………

Parc. č.:.....................................................
Katastrální území:…………………………………………………………….
Identifikace žadatele (vlastníka nemovitosti)
Jméno: ...................................................................................................................... Datum narození:…………………...
Adresa: ..................................................................................................................................

PSČ:……………………...

IČO: ................................................................ DIČ: ..................................................... tel.: …………………………
Bankovní spojení::…………………………………………………………………………...……………….……………………….
Objekt připojen na veřejný vodovod:

ANO - NE*

Vlastní zdroj vody:

ANO - NE*

Počet připojených obyvatel: …………………
Datum uvedení kanalizační přípojky do trvalého provozu – užívání ………………..
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Stav vodoměru v době napojení kanalizační přípojky ……………….. m
Písemné stanovisko stavebního úřadu pro přípojku vydal:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dne: ………………………………..

pod č.j.: ………………………………………………………………………………..

Přihlašuji se k odvádění splaškových a odpadních vod do veřejné kanalizace z této nemovitosti a žádám o
povolení zřízení kanalizační přípojky pro tuto nemovitost. Prohlašuji, že jsem majitelem připojované nemovitosti a
jsem seznámen s povinnostmi producenta odpadních vod vyplývajícími ze zákona č. 274/2001 Sb.:
V ...................................................................

dne: ................................................

……………………………………………………..
Vlastnoruční podpis žadatele, případně razítko
Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 jako
správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho
osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních
povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely
nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz,
pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k
dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem
tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.
Doklady nutné k projednání a realizaci přípojky: projektová dokumentace, zaměření skutečného stavu, písemné
stanovisko stavebního úřadu, vyjádření SVK, a.s., občanský průkaz,výpis z katastru nemovitostí, právnické osoby výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné evidence. Požadované výpisy musí být aktuální a získané např. prostřednictvím
službyCzech POINT, nikoliv v internetové aplikaci. Všechny dokumenty postačuje doložit v prostých kopiích bez
úředního ověření. K podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod je oprávněn vlastník nemovitosti nebo jeho zástupce
na základě plné moci. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo osoba pověřená či zmocněná k jednání ve věci
zřízení kanalizační přípojky a podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod.
*Nehodící se skrtněte

Vyplní pracovník provozu kanalizací
Identifikace připojované nemovitosti
Fakturační katastr: ………………………………………………………………………………….
Vlastnictví kanalizačního řadu:

SVK, a.s., Uherské Hradiště,

jiný vlastník ………………………………………..

V Uherském Hradišti dne: ………………………………………………………… Zpracoval(a): …………………………..

Vyplní útvar prodeje vody SVK, a.s.
Číslo odběrného místa:
Smlouva č.: ………………………… ..........

Ze dne: ………………………… Zpracoval(a): ………………………………

Údaje o realizaci přípojky

Technické údaje skutečného provedení

Termín provedení přípojky: …………………………………..

Kanalizační přípojka

Montáž potrubí včetně napojení na kanalizační řád provedl:
…………………………………………………………………..

Jmenovitá světlost:

Dne: ................................... ………………………………..…

. Jednotná
. Splašková
. Dešťová
DN…………mm

Materiál: ...............................................................
Délka přípojky:
. Veřejná část: ................................................ m
. Domovní část: ...............................................m
. Celkem: ......................................................... m
Stoka: ……………………………….
. DN: ………………………….… mm
. Materiál: …………………… ...
Vlastník:
. SVK, a.s., Uherské Hradiště
. Obec: …………………………………….……
. Jiný: …………………………………….……..

Polohopis přípojky

Zákres provedl:…………………………………………………………………

dne …………………………………………………

Do technické evidence přípojek zavedl: ……………………………………… dne ……………………………………………
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