Vodárny Kladno - Mělník a.s.
Sídlo společnosti: U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 2380, vedeném u Městského
soudu v Praze.
E: sekretariat@vkm.cz, www.vkm.cz

Středočeské vodárny, a.s.
Sídlo společnosti: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 6699, vedeném u Městského
soudu v Praze.
Zákaznická linka: 840 121 121, E: info@svas.cz, www.svas.cz

Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce
Vyjádření bude zpracováno pouze v případě předložení povinných příloh projektové dokumentace.
Formulář žádosti > Vymezení zájmového území v mapě > Potvrzení > Odeslání

Žadatel

(zasílací adresa)
Jméno a příjmení / Název obchodní firmy, právní forma
Adresa
Obec

Ulice

Číslo popisné/orientační

Část obce

PSČ

Kontaktní osoba (Jméno a příjmení)
E-mail

Telefon

Údaje pro lokalizaci zájmového území v mapě
Zadávat pomocí adresy

Zadávat pomocí parcely

Použít adresu žadatele

Adresa

Žádost:

Obec

Ulice

Číslo popisné/orientační

Část obce

PSČ

o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce
Jednací číslo předchozího vyjádření (číslo vyjádření ve formátu PVOxxxx, Pxxxx nebo SVASxxx)
Název stavby
Přípojka na

Typ řízení dle stavebního zákona

Upřesnění typu řízení

Stavebník je totožný s žadatelem - pokud není, doložte s žádostí plnou moc
Stavebník – jméno a adresa
Místo stavebního záměru (Katastrální území)
Dotčené pozemky / č.p.
Projektant
Stručný popis záměru

Typ objektu: Domácnost
Předpokládaný počet osob
Předpokládaný počet bytových jednotek

Typ objektu: Komerce
Účel využití prostoru/stavby

Typ objektu: Kombinace předchozích možností
Zadejte předpokládaný poměr

Vodovodní přípojka
Materiál vodovodní přípojky

Dimenze vodovodní přípojky (DN / d)

Délka vodovodní přípojky [m]
Umístění vodoměrné sestavy

Využívaný zdroj vody: Vodovod
Využívaný zdroj vody: Studna
Využívaný zdroj vody: Nádrž na dešťovou vodu
Jiný zdroj vody - uveďte v Upřesnění zdroje vody
Upřesnění zdroje vody
Množství odebírané vody (Q den) – [m3/den] - z projektové dokumentace
Množství odebírané vody (Q hod max) – [l/s] - z projektové dokumentace

Kanalizační přípojka
Materiál kanalizační přípojky

Dimenze kanalizační přípojky (DN / d)

Délka kanalizační přípojky [m]
Začátek kanalizační přípojky

Likvidace dešťových srážek: Odvádění dešťových srážek do kanalizace
Likvidace dešťových srážek: Vsakem na pozemku stavebníka
Likvidace dešťových srážek: Retence na pozemku stavebníka
Likvidace dešťových srážek: Jiné – uveďte v Upřesnění likvidace dešťových vod
Upřesnění likvidace dešťových vod
Množství vypouštěných odpadních vod (Q den) – [m3/den] - z projektové dokumentace
Množství vypouštěných odpadních vod (Q hod max) – [l/s] - z projektové dokumentace

- ve formátu PDF, Projektová dokumentace musí minimálně obsahovat dle druhu přípojky: Katastrální situace, Koordinační situace, Technická zpráva, Podélný profil vodovodní přípojky, Podélný profil kanalizační přípojky,

Příloha Výkres vodoměrné šachty, Výkres kanalizační revizní šachty; pokud není stavebník totožný s žadatelem je nutná plná moc

Vybrat soubor Soubor nevybrán
Poznámka: Informace bude poskytnuta k zájmovému území vymezenému v mapě

Vyčistit formulář
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Pokračovat k vymezení zájmového území v mapě

