Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště

Žádost o zřízení vodovodní přípojky - přihláška k odběru vody
Vyplní žadatel - vlastník nemovitosti
Identifikace připojované nemovitosti

Druh nemovitosti: …………………………………………………………………………………….
Obec: ………………………………

Ulice: ……………………..

Č.p. ……………..

Č.orient.: …………………………..

Parc.č.: …………………… Katastrální území……………………

Identifikace žadatele (vlastníka nemovitosti)

Datum narození…………………..
……………………………
Adresa: .................................................................................................. PSČ:..……………………..
Jméno:

…………………………………………………………….

IČO: ……………………... DIČ: …………………………
Bankovní spojení: ……………………………………….

tel.: ………….……………

č.účtu: ……………………………………...

Počet připojených obyvatel: …………………..
Vlastní zdroj vody:

ANO - NE *

Objekt připojen na veřejnou kanalizaci:

ANO - NE *

Písemné stanovisko stavebního úřadu pro přípojku vydal:
……………………………………………………………………
dne: ………………………… pod č.j. ……………………………………………………
Přihlašuji se k odběru vody pro uvedenou nemovitost a žádám o zřízení vodovodní přípojky pro tuto nemovitost.
Prohlašuji, že jsem majitelem připojované nemovitosti a jsem seznámen s povinnostmi odběratele vody
vyplývajícími ze zákona č.274/2001 Sb.

V ……………………………………..

dne: ………………………..
……………………………………………….
Vlastnoruční podpis žadatele, případně razítko

SVK, a. s. tímto informuje žadatele v souladu s ust. §11 zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, že
shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které jsou uvedeny v této vyhlášce, a to v souladu s registrací u Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Žadatel tímto dává SVK, a. s. k této činnosti souhlas.

Vyplní útvar prodeje vody SVK, a. s.

Smlouva č. ...............................

č. odběru:

Ze dne ...................... Zpracovala:

Doklady nutné k projednání a realizaci přípojky:
projektová dokumentace, písemné stanovisko stavebního úřadu, vyjádření SVK, a. s., občanský průkaz,
(právnické osoby navíc výpis z katastru nemovitostí, výpis z obch. rejstříku nebo živnostenský list)

*Nehodící se škrtněte
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Technické údaje skutečného provedení
Údaje o realizaci přípojky
Jmenovitá světlost: ……………………………… mm
Termín provedení přípojky: …………………………
Materiál: …………………………………………..
Přípojku provedl:
Délka přípojky:
Veřejná část ……………………………………… m
Domovní část ……………………………………. m
Celkem

…………………………………….. m

- montáž potrubí …………………………………...
- napojení na řad ……………………………………..
Tlakovou zkoušku provedl

Uliční řad

Číslo: ……………………………….
DN: …………………………………mm
Materiál: ……………………………
Vlastník:SVK, a. s.
Jiný……………………….

dne …………………………………………………….
Polohopis přípojky

Zákres provedl: …………………………………………………………….. dne ……………………………….
Do technické evidence přípojek zavedl: ……………………………….. dne ………………………………..
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