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Objednávka k zřízení kanalizační přípojky
Objednatel:
Příjmení a jméno/obch. Název

Bytem nebo sídlo podniku
Ulice:
č.p.:
Obec:
PSČ:
IČO:
DIČ:
kontaktní telefon:
Objednávám u Vaší společnosti zřízení kanalizační přípojky pro nemovitost
v ulici:
č.p.:
č.parcelní:
katastrální území:
Druh nemovitosti:
□ stávající stavba
□ novostavba

□ rodinný dům
□ bytový dům
□ chata
□ zahrada

Technické údaje o přípojce:
délka přípojky:
m světlost přípojky:

Objekt □ je
□ není odkanalizován

mm

materiál:

Právní stav
Stavební povolení bylo vydáno stavebním úřadem v:
dne:
pod č.j.:
Povolení k zásahu do vozovky
vydal:
dne:
pod č.j.:
Prohlašuji, že:









Prohlašuji, že v souladu s ustanovením §3, odst.6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, veškeré náklady spojené
se zřízením kanalizační přípojky uhradím z vlastních prostředků. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem
potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není
vodním dílem.
Byl jsem seznámen se smluvní cenou za zřízení kanalizační přípojky ve výši 9000 Kč a zavazuji se uhradit celou částku
včetně DPH před zahájením prací, a to na základě zálohové faktury. Po dokončení prací dojde formou daňového dokladu
k vyúčtování zakázky.
Prohlašuji, že přípravné stavební práce spojené se zřízením kanalizační přípojky zahájím až po předchozí dohodě se zástupci
MěVaK Skuteč s.r.o. a v celém rozsahu stavby se budu řídit jejich pokyny. Zavazuji se, že dodržím podmínky stanovené
stavebním povolením a ostatními rozhodnutími a zajistím dodržení příslušných bezpečnostních opatření (pažení výkopů, zábrany
kolem výkopů, noční výstražné osvětlení apod.) v celém průběhu stavby. Za škody vzniklé nedodržením předepsaných podmínek
plně odpovídám.
Po ukončení montážních prací a na základě souhlasu zástupce MěVaK Skuteč s.r.o. zajistím provedení záhozu uloženého potrubí
včetně zhutnění zeminy a po úplném sednutí zeminy zajistím dokončení definitivní úpravy dotčeného povrchu včetně osazení
poklopu revizní šachty do úrovně nivelety okolního terénu. Dotčené úpravy terénu budu udržovat svými náklady a na svou
zodpovědnost do skončení záruční doby stanovené vlastníkem pozemku nebo správcem komunikace. Po uplynutí záruční doby
předám upravené pozemky a komunikace jejímu správci.
Zajistím, aby po celou dobu provozu přípojky nebyly v trase její domovní části vybudovány ani osázeny jakékoliv nesnadno
odstranitelné překážky a v případě poruchy či údržby přípojky zajistím zpřístupnění její domovní části.



V případě, že bych porušil podmínky stanovené v této objednávce, v rozhodnutích týkajících se stavby kanalizační přípojky
a ve vyjádřeních dotčených účastníků řízení, nedodržel bezpečnostní předpisy, platné technické normy a pokyny zástupců
MěVaK Skuteč s.r.o., jsem odpovědný za veškerou škodu vzniklou mně, MěVaK Skuteč s.r.o. i třetí osobě.

Fakturu za práce a materiál dodaných na základě této objednávky uhradím do 10 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud tak nebude učiněno,
dodavatel je oprávněn přerušit dodávku vody do doby zaplacení pohledávky.

V ……………………………

dne ……………………………

Přílohy k žádosti:



1x stavební povolení
1x projekt kanalizační přípojky obsahující:
+ tech. zprávu včetně výpočtu potřeby vody, návrh světlosti přípojky
+ situaci v měřítku 1:100 – 1:1000
+ místopisný výkres se zakótováním trasy
+ vyjádření všech správců podzemních vedení

………………………………………
podpis, razítko objednatele

