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Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

Žádost o zřízení vodovodní přípojky v obci Velký Osek
Jméno a příjmení žadatele
Kontaktní údaje žadatele
(adresa, mail, telefon)
Adresa napojované nemovitosti
(ulice, č. p.)
Jméno
a
příjmení
napojované
nemovitosti
shodný s žadatelem
Kontaktní údaje majitele
(adresa, mail, telefon)
Délka
vodovodní
pozemku majitele

majitele
není-li

přípojky

na

Parcelní číslo pozemku majitele, na
němž bude vodovodní přípojka
zřízena
Předpokládané
množství
osob
využívajících vodovod v napojované
nemovitosti
Na základě vyplněných údajů, přijetí závazku k plnění níže uvedených podmínek o zřizování vodovodních přípojek
a úhradě finančního podílu na nákladech souvisejících s budováním vodovodu v obci Velký Osek bude vydán
písemný souhlas obce Velký Osek s napojením na vodovod. Bez tohoto písemného souhlasu není možné zahájit
realizaci vodovodní přípojky. Další informace je možné získat na webových stránkách obce http://www.velkyosek.cz/ v sekci Vodovod, osobně na obecním úřadě, na mailu: podatelna@velky-osek.cz, tel. č. +420 321 672 837.
Pro zřizování vodovodní přípojky do domácnosti (aktivně mohou být provozovány nejdříve od 2. čtvrtletí roku 2019
v závislosti na postupu prací na akci VODOVOD Velký Osek) na pozemku majitele nemovitosti (uživatele) platí
následující pravidla:






vodovodní přípojka musí být zřízena v hloubce 80 – 130 cm pod zemí kvůli ochraně proti zamrznutí;
musí být řádně označena chránící fólií cca 20 – 30 cm nad vlastním potrubím;
musí být řádně podsypána, zasypána štěrkopískem nebo hlínou a zhutněna po každých 20 cm, aby
případným propadem zeminy nedošlo k jejímu poškození;
výkopové, zásypové (průměrná cena cca 250 – 400 Kč/bm) a instalační práce si zajišťuje, nasmlouvává
a hradí majitel nemovitosti na své náklady;
přípojka nesmí být na soukromém pozemku delší než 20 metrů a musí být dovedena do domu
buď do sklepa, nebo do technické místnosti, kde bude umístěn vodoměr; v případě, že toto není možné,
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bude řešeno individuálně pomocí vodoměrné šachty, na jejímž zřízení se bude zčásti finančně podílet
majitel domu;
k přípojce bude do výkopu přikládán optický kabel pro zvažované využití na dálkový odečet vodoměru nebo
pro datové přenosy od dodavatelů služeb dle zájmu uživatele;
materiál na přípojku včetně optického kabelu, potrubí a vodoměru dodává (a hradí) obec;
nesmí dojít k mísení rozvodů studniční (domácí) vody a vody z vodovodu (tj. jedny rozvody v domě, bytě
mohu být využity pouze pro jednu vodu), jelikož provozovatel vodovodu pak nenese odpovědnost
za dodávky pitné vody do dané domácnosti, a naopak majitel domu nese odpovědnost za případné
znečištění pitné vody v přípojce, popřípadě ve vodovodním řadu;
zájemce o zřízení vodovodní přípojky se může přihlásit na obecním úřadě Velký Osek v úředních hodinách
pondělí a středa 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod., dále prostřednictvím pošty, mailu podatelna@velky-osek.cz
nebo datové schránky a52bam3; přihlášením se zájemce zavazuje odebírat aktivně vodu z vodovodu
(alespoň v části domácnosti – např. jen v kuchyni, nebo v koupelně aj.), který bude spuštěn do standardního
provozu od roku 2020.

Žadatel a majitel napojované nemovitosti tímto bere na vědomí a souhlasí:
a) s výše uvedenými podmínkami zřizování vodovodní přípojky do domácnosti;
b) s využíváním svých osobních údajů pro potřeby administrace, správy, údržby, a dalších souvisejících
činností s realizací a provozem vodovodu;
c) že se při realizaci a provozu vodovodní přípojky bude řídit pokyny v písemné, elektronické, telefonické či
ústní formě od osob pověřených majitelem nebo provozovatelem vodovodu v obci Velký Osek.
d) že bude vždy dbát, aby neohrozil při stavební a provozní činnosti či užívání vodovodní přípojky jiné majitele,
uživatele vodovodu, stavby nebo inženýrské sítě (např. elektřina, plyn, telekomunikace);
e) že uhradí před zahájením užívání vodovodní přípojky finanční podíl na nákladech souvisejících s budováním
vodovodu v obci Velký Osek ve výši 5 tis. Kč za rodinný dům nebo 3 tis. Kč za bytovou jednotku; úhrada je
možná formou daru, kterým lze částečně snížit základ daně z příjmů, nebo formou účelového příspěvku;
platbu je možné provést bezhotovostně na účet obce č. 269552422/0300 vedený u ČSOB nebo v hotovosti
na obecním úřadě;
f) že po dokončení stavebních prací na vodovodní přípojce neprodleně předá informaci na obecní úřad obce
Velký Osek, že byla přípojka dokončena; v opačném případě se vystavuje právním důsledkům, např.
finanční sankci, pozastavením napojování k vodovodu
g) že uzavře příslušnou smlouvu s provozovatelem o dodávce vody a bude nejpozději od 1. 1. 2020 aktivně
odebírat vodu do napojované domácnosti z vodovodu v obci Velký Osek, na který se připojí vodovodní
přípojkou dle vydaného souhlasu obce Velký Osek.
Ve Velkém Oseku dne:………………………
Žadatel ……………………………………………………………………………………
Majitel napojované nemovitosti …………………………………………………………
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