
ŽÁDOST 
O SOUHLAS S PŘIPOJENÍM NEMOVITOSTI NA VEŘEJNÝ VODOVOD 

Žadatel - vlastník nemovitosti 

Jméno/název: ……………………………………………………….. 

Bydliště/sídlo: ………………………………………………………. 

PSČ: ……………… IČO:  ……………………………….. 

Identifikace připojované nemovitosti: 

Nemovitost: ………………………………………………  Místo: …………………….……. 

Ulice: ……………………………………………………  č. p. ………………………….… 

Kat. území: ………………………………………………..  p. p. č. ………………………… 

Účel, ke kterému nemovitost slouží: …………………………………………………………………. 

Technické údaje: 

Předpokládaný odběr vody: ………. m3 / den 

počet připojených obyvatel  ………. 
 počet bytových jednotek  ………. 
 přípojka světlost   ………. mm 
 délka přípojky    ………. m 

 má objekt i vlastní zdroj vody (studnu)    ano - ne 
 bude voda z vlastního zdroje i nadále používána v objektu  ano – ne 

pokud ano:  
jak? (např. pouze na zahradu, jako užitková na WC, střídavě s vodou z vodovodu): 

jak budou upravené vnitřní rozvody? (např. dvojí rozvody pro pitnou a užitkovou vodu; na 
propojení s přípojkou uzávěr a zpětná klapka): 

je objekt připojený na veřejnou kanalizaci    ano - ne 

pokud ano:  
jak jsou čištěné odpadní vody z objektu (čistírna odpadních vod, septik, bez čištění): 



Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v „ŽÁDOSTI O SOUHLAS S PŘIPOJENÍM 
NEMOVITOSTI NA VEŘEJNÝ VODOVOD“ jsou pravdivé. 

V …………………………….…. dne .............. 

       ………………………………… 
            podpis žadatele 

Přílohy: 

- projekt vodovodní přípojky (minimálně situační zákres navržené přípojky včetně kót 
k okolním pozemkům a stavbám a popis navrhovaného technického řešení přípojky) 

- pokud budou stavbou dotčené pozemky ve vlastnictví Obce Choustníkovo Hradiště, 
2x situaci se zákresem navržené přípojky včetně kót k okolním pozemkům a stavbám 

Informace pro žadatele: 

- o vyjádření k záměru stavby a k projektu přípojky je nutné požádat provozovatele veřejného 
vodovodu společnosti Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov 
(žádost stačí poslat na e-mail: info@vhs-rt.cz ). Bez vyjádření provozovatele nebude obcí 
vydán souhlas s připojením ! 

- náklady na výstavbu vodovodní přípojky: obec hradí vodoměr a navrtávací pas včetně 
zemního uzávěru s ovládací soupravou, zbylé náklady (včetně montáží a zemních prací) si 
hradí stavebník (viz § 3 odst. 1, 6 zákona č.274/2001 Sb., o VaK, v platném znění). 

Osobní údaje, které budou zpracovávány: Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu – jak je 
výše uvedeno. Účelem zpracování osobních údajů je vzájemná komunikace při výkonu správy výše. 
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
Prohlašuji, že jsem byl řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a osobní údaje poskytuji obci 
Choustníkovo Hradiště dobrovolně. Současně prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o možnosti kdykoliv svůj 
souhlas odvolat.  

Podpis: 

mailto:info@vhs-rt.cz

