V-A

VODOS s. r. o., Legerova 21, 280 02 Kolín 3
evidenční číslo žádosti

Žádost o zřízení
vodovodní přípojky a přihláška k odběru
1. Jméno a příjmení - název organizace: ……………………………………………………..…..
………..…..…....….……...…
Adresa: ……………………………………………………………………
IČO: …………………… DIČ: ……...…………… tel:……………….…

PSČ: ……............…...…
dat. nar.: …………………....

2. Připojovaná nemovitost (místo): …………………………..……………………...
………..……...…...……….…
Ulice: …………………………………..…...

Popisné číslo: ……..………. Parcelní č: ………...….…....

Vyplní žadatel

Druh připojované stavby: ………………………...…...……………………….
Objekt JE - NENÍ připojen na veřejnou kanalizaci: …………………………
3. Vodovodní přípojka:

celková délka: ............…...…............. m
světlost: ..............…………................. mm

4. Odběr vody:

maximálně: ….............. m3/den, průměrně: …….....…...... m3/rok, …........…....... l/s

5. Touto dohodou se dle zákona č. 274/01 Sb. a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů
se žadatel zavazuje, že:
a) se seznámil s podmínkami pro připojení na veřejný vodovod a
uvedeným na straně 2 tiskopisu V - B a bude je dodržovat
b) uhradí náklady spojené s objednanými pracemi ke zřízení vodovodní přípojky
fakturované dle platného nabídkového ceníku Vodos s.r.o.

Dne: ……………………………

………...…………..…….……………………………..
……………..….……….
podpis vlastníka - spoluvlastníků

6. VODOS s. r. o. jako provozovatel veřejného vodovodu souhlasí s napojením nemovitosti na veřejný

Vyplní VODOS s.r.o.

vodovod v souladu s předloženým projektem.
Přípojka bude provedena:
a) žadatelem celá
b) žadatelem s dodavatelskou účastí VODOSu s. r. o. (po předložení stavebního povolení)
v rozsahu montážní práce vč. dodávky materiálu, v předběžné ceně ........…........................... Kč
v dohodnutém termínu s vedoucím provozu: .....….......................... tel.: ....................…………

Dne: .............................................

za VODOS, s.r.o. ..............…....................….......

Přípojku provedl :
a) Zemní práce ........................................................................................
dne .............................................
b) Montáž potrubí ....................................................................................
dnedne
.............................................
........................................
c) Tlakovou zkoušku ................................................................................
dne .............................................
d) Technickou kontrolu - kolaudaci ............................................................
dne .............................................
Způsob napojení na uliční řad ..............................................
........DN .................
..............

mm, materiál ................…............

Typ uzávěru ............................................................
........DN .................

mm

Materiál přípojky .....................................................
........DN .................
............... mm, celk. délka ......................... m
z toho veřejná část .......................................... m
Vodoměr DN ...........................

mm, umístěn ...........….………...........................................................

POLOHOPIS:

Provedl ...................................................................

dne ........................................................
......................

Fakturaci provedl .....................................................

dne .........................................
.............. č. faktury .........................

Odečtovou kartu vystavil ...........................................

dne ........................
..............

pod. pol. ..........................

Pro strojně početní zp. fakturace doplnil ...................................................
..............

dne .................................

Do prov. tech. dokumentace zařadil ..........................

pod. pol. ........................
.......................

dne ........................

