
 

 

 

PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY. 

 
1. Projekt vodovodní přípojky vypracovaný dle technických standardů Středočeských 

vodáren, a.s. (k nahlédnutí na www.svas.cz). 

 

2. Zaslání projektu na Útvar technického vyjadřování, Středočeské vodárny, a.s., U 

Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, pro získání vyjádření k projektu vodovodní přípojky. 

 

3. Stavební povolení nebo územní souhlas na vodovodní přípojku od místně příslušného 

stavebního úřadu. 

 

4. Dokumenty: Stavební povolení nebo územní souhlas, projekt vodovodní přípojky 

schválený stavebním úřadem, doklad o vlastnictví k pozemku nebo nemovitosti, ke 

které se má vodovodní přípojka zřídit a případný písemný souhlas - plnou moc (viz. 

bod 6 níže), 8 000,- kč. v hotovosti (záloha na pokládku vodovodní přípojky do 

připraveného výkopu nebo podvrtu do vzdálenosti 25m od vodovodního řadu, do 

místa umístění vodoměru v oblastní působnosti Středočeských vodáren, a.s., 

(v případě zhotovení vodovodní přípojky na klíč je záloha určována dle položkového 

rozpočtu odsouhlaseného klientem), případné číslo bankovního účtu, na který bude 

vrácen přeplatek z finanční zálohy. 

 

S dokumenty, uvedenými v bodě 4, se dostavit na příslušná střediska provozu 

vodovodu Středočeských vodáren, a.s., k sepsání přihlášky k odběru vody a 

objednávky na pokládku vodovodní přípojky. 

 

5. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku k odběru vody, ze střediska provozu vodovodu, a 

list vlastnictví k pozemku nebo nemovitosti, ke které se vodovodní přípojka zřizuje, 

doručit nejlépe osobně na zákaznické centrum Středočeských vodáren, a.s., a to 

Kladno, U Vodojemu 3085 nebo Mělník, Chloumecká 2917 (bývalá Vodárenská), pro 

sepsání smlouvy o odběru vody. Smlouvu o odběru vody může podepsat pouze 

vlastník pozemku nebo nemovitosti uvedený v listu vlastnictví. Pokud je v listu 

vlastnictví uvedeno SJM – společné jmění manželů, může smlouvu vyřídit jeden 

z manželů bez písemného souhlasu druhého, pokud je uvedeno podílové vlastnictví 

manželů, může smlouvu vyřídit jeden z manželů s předložením písemného souhlasu 

druhého z manželů – spoluvlastníka, pokud jsou uvedeni různí podíloví spoluvlastníci, 

musí smlouvu podepisovat všichni, nebo jeden ze spoluvlastníků s předložením 

písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků s úředně ověřenými podpisy. Formulář 

na písemný souhlas – plná moc, lze stáhnout a vytisknout na www.svas.cz, sekce 

zákazníci – ke stažení. 

 

6. Po vyřízení všech výše uvedených bodů, budou dohodnuty termíny s příslušným 

střediskem provozu vodovodu ohledně zhotovení výkopových prací, případně 

prodvrtů a místa osazení vodoměru (šachty, atd.), pro realizaci vodovodní přípojky. 

http://www.svas.cz/
http://www.svas.cz/

