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Žádost o připojení kanalizační přípojky do obecní kanalizace 

1. Informace o žadateli: 

Jméno a příjmení /název žadatele: 

Adresa žadatele: 

Datum narození /IČ: 

Kontaktní telefon: 

Kontaktní email: 

2. Informace o odběrném místě: 

Katastrální území: OBEC DOBROČOVICE 

Parcelní číslo/čísla odběrného místa: 

Číslo popisné odběrného místa: 

3. Technické údaje kanalizační přípojky: 

Úsek kanalizační přípojky umístěné na soukromém pozemku (m): 

DN (průměr) kanalizační přípojky: 

Materiál kanalizační přípojky: 

Druh odpadní vody: SPLAŠKOVÁ 

Způsob předchozího čištění (nehodící se škrtněte):                            

DOMOVNÍ ČOV  SEPTIK  ŽUMPA 

4. Dokumentace kanalizační přípojky: 

Projektovou dokumentace zpracoval: 

Dne: 

Jiná dokumentace: 
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5. Podmínky provedení kanalizační přípojky: 
 Vlastník připojované nemovitosti (žadatel) je povinen v dostatečném časovém předstihu před 

realizací doručit provozovateli a vlastníku nemovitosti (obci Dobročovice) žádost o připojení 

kanalizační přípojky do obecní kanalizace 

 Obec Dobročovice jako vlastník a provozovatel kanalizace si vyhrazuje právo rozhodovat o 

vydání povolení ke zřízení kanalizační přípojky, stanovovat podmínky i způsob její realizace tak, 

aby byla provedena odborně a jakostně dle platných norem včetně vhodného materiálu 

 Obec Dobročovice má právo kontrolovat provádění prací na realizaci kanalizační přípojky. Před 

zásypem kanalizačního potrubí musí být zástupce obce Dobročovice přizván ke kontrole 

provedených prací. 

 Svévolné připojení kanalizační přípojky do kanalizace bez písemného souhlasu obce Dobročovice 

nebo poškození kanalizace je zakázáno a podléhá sankcím dle platné právní úpravy. 

 Poruchy vzniklé na části kanalizační přípojky umístěné v pozemku tvořící veřejné prostranství 

ohlašuje její vlastník provozovateli kanalizace, který opravy a údržbu těchto částí kanalizačních 

přípojek hradí ze svých provozních nákladů. Odstranění poruchy na jiné části kanalizační přípojky 

hradí její vlastník. 

 Vlastník kanalizační přípojky nesmí bez souhlasu obce Dobročovice provádět jakékoliv následné 

úpravy nebo změny na kanalizační přípojce, včetně provádění připojování jiných nemovitostí na 

vlastní kanalizační přípojku. 

6. Prohlášení žadatele: 
Vlastník připojované nemovitosti (žadatel) se zavazuje: 

 Dodržovat podmínky provedení napojení kanalizační přípojky na kanalizaci a odvádění odpadních 

vod. 

 Zakreslit skutečné provedení kanalizační přípojky do mapového podkladu. 

 Vyzvat zástupce obce Dobročovice k provedení kontroly napojení kanalizační přípojky na obecní 

kanalizaci před zásypem (zakrytím). 

 Před napojením kanalizační přípojky na obecní kanalizaci uzavřít „ Smlouvu o odvádění 

odpadních vod“ s obcí Dobročovice, která musí předcházet zahájení vypouštění vod do 

kanalizace. 

 V případě vydání souhlasu obce Dobročovice pro potřeby stavebního řízení, doložit obci 

Dobročovice při uzavíraní „ Smlouvy o odvádění odpadních vod“ příslušné povolení. 

 Respektovat ustanovení §18 odst.4 zákona č. 274/2001 Sb., - nepoužívat septiky a žumpy 

v případě ukončení kanalizace čistírnou odpadních vod 

Zahájení vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy je kvalifikováno 

jako nedovolené vypouštění vod do kanalizace s vyvozením důsledků dle platné právní úpravy. 

 

Podpis vlastník připojované nemovitosti:…. ………………………   V Dobročovicích dne ……………… 

Vyjádření obce Dobročovice:  

Připojení kanalizační přípojky na kanalizaci POVOLUJEME / NEPOVOLUJEME 
 

 

 

 
Razítko + podpis 

V Dobročovicích dne: 


