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3. Podklady k Žádosti

ANo- NE')

ó
o

stavebnipovolenl přípojkyV1da] člsLo:

o

PÍojektová dokumentace kanal' přípojky:

Doklad o v]astn civl(kop]!výpjsL z katastÍU nemovitosll
st.rÝ max. 12 rnésíců)

Přik]ádém k Žádoslj prciektoVoU dÓkUmeniaci WpracovanoU

dlé ČsN 75 61o]
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o
o

2.

Vlastník nemovitosti

(ádrésa pro koÍespo|de|cj)

]

Přeh]edré sitlaÓé připÓjky j]500 (200)
PŮdÓrys piípojky ]:100 (50)

PÓdélný profil připojky a zaúslěni do veř' sioky s udáním

. U'Ó.e;5LJo/j' pr|ó\''\ /L obiéL.i ('''d.o 'epil
o

Piedpokládané mnoŽsivj odp'

o

Dfuh odpad|ich

Vod]

l/s

vod:

domovní Splašky')
-průmys]' odpadni Vody')
_ deštbvé V.dyf

Ó zdojp1né (užitkovéVody):_

Veř. VÓdÓvÓd)

- v astnistLdna')
- vodnilok')

5' Vlastník kanalizace

souh]ésÍn se zřlzením á.ápÓjenim

nové kanalizačni přípÓ]Ly
vléslník kanalizadé

(Ú ÓbÓe

kLlaté lazitko).

6' ProhlášenÍ přih'ašovatelé'
Žádám o pňhlášenika.alizamí přípojky pro nemovltosl uvedenou v bodě 1' ProhlašU]i' Žejsem se seznárrj]s Ťechnickými
podmjnkam] plo přjpojenÍ né kánaliŽéci'
Jsem s] Vědom, že napojeni kaializačnípřipojky na
nébo osoba odbomězpŮsobi]á.

kaielzaci

pro veřejnou pollebu prÓvádj \ďhrédně

sp.áV€

kanaLjza€

Jsem sivědom' Že neoprévněné wpoLštěnÍ odpedních vod do kaňa]izaceje piestupkem nebo správ|im deliKem' za
můŽe bÉpiislušnýmobécnim Úřádems ÍozšlřenÓ! pŮsÓbnosti u]oŽena pokuta aŽ dÓ \ďše 100 000 Kč'

Keý

zahájenlrrykopo!'.h praclkaiálzačnipiípojkyje žádatélpovjnen oznámit správc kána]izáÓé a před ŽáhÓŽém kánaliŽačni
přJpojky je

oblasi Zlin

Žadatelpovirer piizvat spláVce veřejné kana]izace ke kontrole poloŽení a moniéŽe]
_

tel': 577

]241]1.

oblast olomÓuc

_

1e]': 565

412

031

oblást P.oslějov

_

tel'' 5A2 337 43a)

káÓaliz.ce k úhradě nékladúna realizacjnapoje.l kaialŽačnípřJpojlv na kanélzacivčetné
nakládŮ za materjál na zhotovení odbočeni piipojky, pokud nenídohÓdnUto jinak s vlastnikern kanalizace'

ŽadatelpřebÍrázávazekvlastilka

wpÓřjdáii nákladůza m.1eriálna odbočeni piípojky a
mezi žadalelem a Vlastnjkem kana]izace'

dle s 8' ods1'5zákona

č.27'112001

sb'

V platném

zně.ijé zéležitÓstJ

Beru na Vědoml, že odVáděnÍ odpadních ÝÓd pÍÓ nemolitosibUdezahájeno po Uzavřenj smloUw ná odváděnlodpadníď vod'

8' Údaje o realizacipřÍpojky

9.

Téchnické údaje skutěčného provedení

o Ťemí. plovedeii

o

Délka přjpojky:

d

Jňenovjté světlost

o

piipojky:

TechnickÓU konlrÓlL proved en i přip oj(:ý plovedl:

n Vj"'iá

r

Uličriiad svěilost pÍoíl: ''''

''''''''.'

''

hm

I o p:soolopoelrp.pok\. -vir'sr! .o ie-)
d

l,']noŽslviodpadníchvod

jeměieno neměieno')

r odiok

q

rav téční_ čerpán i']

10. Evidence přípoiky

e

iéÓh' dokumentacipřipojky

pieua|

.'.''''''.'.''.''.'''''''

dne

''''''''''''--'''

podpo]

''''' ''''''''

Technické podmínky pro připojení na kanalizaci pro Véřéjnou potřébu
|dle zákona č' 27 4l20o1 sb. a cs N 75 6í 0 í )

']'

Kanalizačni připojka je samosta1nou stavbou tvoie|o! úsekem potrÚbiÓd wÚstěňí Vn]tň]j kánáliza€
pozemk! k zaúsi&ldo siokové slté. KanáiŽačnÍpljpojka nenívod.im diem.

2'

VéstníkkanélŽačnipřjpÓjky jé poúien zajGl1' aby pilpo]ka byla ploveden. ]ako vodotěsné

3
4'

xana]izačni piípo]ku poňzlje.a své nákladyVlasinik nemovitostj'

prtrtočného prÓnfu s1oky. do k1eé je zaústěna

stavby nebÓ Ódvodněni

a tak' aby nedoš o ke

zmenšenl

je povinen za,lisfiljejlplynu]é a bezpečné plovozová|i' llůžeuzavřilsňÓUVL Ó provozovénj kanalizace
provozovateleň.ébÓ můžeprÓVÓzÓVélká.á izáÓ s\ďmjméném a |a V]aslni odpovědnosl'

Vlashík kanaiza€
s

5'

VplJpadé,Žejekanajzaceukon@načlsliÍnouodpadníchVod.irenjdovolenorypo!štětdokanélizá@odpadnivodypře5septiky
an pies Žlmpy (s 18zákona 2741200l sb)'

6'

PrVlpracÓVánÍprcjektovédÓkUmenláceká..piipÓj!yňÚ9lbytrespelLovénéčsN756loIstÓlovesileélanalzačnipřípÓjty'

7'

ochÍarné pásmo přiDoiky e wmezeno vÓdoÍovnou vzdélenosii od vněišiho lice slěny polfubi na kaŽdou stÍanu 1'5 .n

8'
9'
10

Udéje k wpra.ováni prcjektu si Vlash ik nebo jim pověřený plojék1ant Ý}žédá u prÓvozÓÝá1eLé

kana iŽace'

Pňpojeni kanallzačni pňpojk/ na veřejnÓU kanál!2ácimúŽe p.ovési po!ze provozovatel kana lzace nebo jífr pověřeiá odbomě
zpúsobilá práVn]cka čiíyzickáosÓba' Provéde 5e lzk ŽPŮsobem zajšťujíclmvodo|ěsiost spoje' v homilietině proflu veřeiré
Na ka.al]Žacipfu veřejno! pÓtřebU

se múžepňpÓjit jen iemovitost, na njŽwbudovanávnilřnÍka|aliza@odpovídátechnickým

nomám' Přéd piipÓjénÍm ň!Šíbí vnitňri kanaizaÓé prÓhlédnuta á plezkolšen. ÓrqéniŽácí opnivněnou k provádění
Nejmenši jme.Óvitá světlost ka.él]začilpřipÓjkyje DN 150' PiisvětlostivétŠj neŽ DN 200je nltno projektovou doklmeniáci
doložlhydrolechnickýmVýpočtem' Nejme|šidovolenýsklon připÓjky U DN 200je l0'r'' u DN l5Óje 20 "/"'. Největšidovolený

11' KaŽdá remÓÝlo$ pnpÓjená ná stokovou siť má mit samoslái.ÓU kanaliŽačnl přípojku' odvÓdrění dvou n€bo Vi@ n.moúiosti
jedlro! kana]izačni piipojkou nebo odvod|ěni rczsáhlé nemovitosl] rékol ka piípojkémijemožné je| Úiméúě (se sothlasem
provozoVale e karalizéce)

