Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, 530 02
Pardubice
tel. 466 798 411, fax 466 304 643, IČO:60108631

Evidenční číslo přípojky

Přihláška
k napojení kanalizační přípojky
Nemovitost č.p……..č.parcely………….. ulice……………………. obec…………………..
Majitel ………………………………. r.č. – IČO * …………………… tel. ………………
bytem – sídlo firmy* ……………………………………..……………………………………
Uživatel ………………………………. r.č. – IČO* ……………………. tel. ………………
bytem – sídlo firmy * …………………………………………………………………………...
Přihlašuji tímto nově zřízenou – vyměněnou* , jednotnou – splaškovou* kanalizační
přípojku ze stávající stavby – novostavby* k napojení na veřejnou kanalizaci.
Tato přihláška slouží zároveň k zavedení či úpravě fakturace.
V areálu nemovitosti se nachází – nenachází * vlastní zdroj vody (studna) , který je – není*
napojen na veřejnou kanalizaci.
Kanalizační přípojkou budou odváděny*
- vody pocházející z veřejného vodovodu
- srážkové vody
- vody pocházející z vlastního zdroje
Počet odkanalizovaných obyvatel …………………..
V nemovitosti působí – nepůsobí* právnická osoba nebo fyzická osoba provozující živnost.
Adresa právnické či fyzické osoby provozující živnost
…………………………………………………………………………………………………

Závěrečná prohlášení
Při provádění přípojky jsem dodržel podmínky uvedené ve vyjádření VAK a.s.
ze dne …………… č.j……..
Do veřejné kanalizace budu vypouštět pouze látky, které jsou odpadními vodami při dodržení
ustanovení kanalizačního řádu.
Beru na vědomí, že fakturace bude prováděna podle údajů na vodoměru (veřejný vodovod) –
podle směrných čísel (vlastní zdroj) – výpočtem podle metodiky (srážkové vody)*
Výše uvedené údaje jsem uvedl správně a podle skutečnosti. Dojde-li k jejich změnám, pak
tyto oznámím.
Datum napojení na kanalizaci:

Podpis majitele (uživatele, investora):

Technické údaje o provedené kanalizační přípojce
Délka přípojky ….. …………………… m,
Profil přípojky DN …………………… mm,
Revizní šachta – přístupný čistící kus*

z toho veřejná část ………………. m
materiál ……………………………

Situační náčrtek skutečného provedení přípojky s oměrkami

Doklad k provedení kolaudace kanalizační přípojky
Kanalizační přípojka byla provedena podle ČSN 756101 a s respektováním připomínek
uvedených ve vyjádření k příslušným dokumentacím.
Kanalizační přípojka je majetkem investora.
Provozovatel veřejné kanalizace zajistí řádný provoz veřejné části kanalizační přípojky na své
náklady, budou-li z nemovitosti vypouštěny odpadní vody v souladu s kanalizačním řádem.
Provozovatel tímto souhlasí s uvedením přípojky do provozu.

V ……………….. dne ……………….
*nehodící se škrtněte

Zástupce provozovatele
(razítko podpis)

