
 

  
 
 
  
 
 
Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/ 

 

 
POSTUP A PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

(podtržený modrý text je aktivní a odkazuje přímo na webové stránky) 

 
 

1. Zjistit, zda v dané lokalitě je vodovodní řad na portálu Existence sítí  
 

2. Nechat si vypracovat projekt vodovodní přípojky v souladu s Technickými standardy 
Vodáren Kladno Mělník a.s. a Středočeských vodáren, a.s.. Projektovou dokumentaci 
je možné nechat zpracovat u jakéhokoliv projektanta vodohospodářských zařízení 
nebo zdravotně technických instalací (ZTI).  

 
3. Zaslání projektové dokumentace vč. dokumentu Žádost o vyjádření na Útvar 

technického vyjadřování, Středočeské vodárny, a.s., info@svas.cz, pro získání 
vyjádření k projektu vodovodní přípojky. 

 
4. Získání stavební povolení nebo územní souhlas na vodovodní přípojku od místně 

příslušného stavebního úřadu. 
 

5. Vyplnění níže uvedených dokumentů a zaslání společně s dalšími dokumenty na 
emailovou adresu příslušného provozu (Rozdělení středisek dle obcí).  

 
Požadované dokumenty: 

 Přihláška k odběru vody 

 Objednávka prací  

 Stavební povolení nebo územní souhlas na vodovodní přípojku 

 Projekt vodovodní přípojky 

 Vyjádření Středočeských vodáren k projektové dokumentaci 

 Výpis z katastru nemovitostí (postačuje z nahlížení do KN)  
 
 

6. Po vyřízení všech výše uvedených bodů, budou dohodnuty termíny s příslušným 
střediskem provozu vodovodu ohledně realizace vodovodní přípojky. 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
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 vyplnit na www.svas.cz, 
sekce zákazníci – ke stažení.  
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