Vodovodní přípojky
Výňatek ze zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 3:
• Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z
vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného
pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není
vodním dílem.
• Vlastníkem vodovodní přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.
• Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a
užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
• Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.

Jak má vypadat projektová dokumentace vodovodní přípojky
Projektová dokumentace vodovodní přípojky pokud se v dosahu stavebního záměru nachází
vodovod v provozování Jiří LENART s.r.o. musí být zpracována v souladu se všeobecnými
podmínkami pro napojení na vodovod.

Jak požádat o zřízení vodovodní přípojky
Po vydání územního souhlasu, je vlastník připojované nemovitosti (žadatel) povinen v dostatečném
časovém předstihu před plánovanou realizací vodovodní přípojky doručit správci vodovodu Jiří
LENART s.r.o. řádně vyplněnou žádost o zřízení vodovodní přípojky (formulář naleznete na
stránkách).
Spolu s žádostí o zřízení vodovodní přípojky doručte
•
•
•
•
•

kopii příslušného povolení ve smyslu stavebního zákona vydaného stavebním úřadem,
kopii výpisu z katastru nemovitostí,
kopii snímku z katastru nemovitostí,
jedno paré odsouhlasené projektové dokumentace
souhlas vlastníka vodovodu, to v případě, kdy je napojení prováděno na vodovod, která není
ve správě Jiří LENART s.r.o., ale je provozovaná na smlouvu o provozování Tento údaj
naleznete ve vyjádření

Realizace vodovodní přípojky
Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit stávající vodovod. Příslušní pracovníci také u
vytýčení sdělí informace o tom, jak má být výkop proveden, aby bylo možné bezpečně provést
napojení přípojky vody.
Realizaci vodovodní přípojky do DN 50 včetně možno zajistit na základě objednávky u Jiří
LENART s.r.o., (dodávka materiálu a montáž). Zemní práce zajistí investor. V případě, že dodávku
materiálu a montáž přípojky (bez napojení na vodovod !) si zajistí investor sám, upozorňujeme, že
použité materiály musí odpovídat materiálům schváleným v PD, které jsou v souladu se standardy
Jiří LENART s.r.o.

V případě dodávky materiálu a zajištění montáže investorem, bude ke kontrole použitého materiálu
a kvality provedených prací přizván před záhozem potrubí přípojky a k tlakové zkoušce zástupce
provozovatele. Provedená kontrola a její výsledek bude písemně potvrzen zástupcem provozovatele.
V případě, že při kontrole bude zjištěno použití materiálů v rozporu se standardy Jiří LENART
s.r.o., nebo že potrubí je zcela, nebo částečně zasypáno, případně bude zjištěn jiný nedostatek, který
brání provedení kontroly, bude investorem sjednána náprava (odkrytí potrubí, výměna materiálů za
materiály odpovídající standardům Jiří LENART s.r.o..), nebo bude u místa napojení na vodovodní
řad osazena na náklad investora vodoměrná šachta, ve které bude umístěn fakturační vodoměr. Typ
šachty a její umístění bude doplněno do projektové dokumentace přípojky a odsouhlaseno s jiří
LENART s.r.o.
Upozorňujeme investora, že napojení na vodovod pro veřejnou potřebu je vysoce odbornou
prací a zároveň zásahem do vodohospodářských sítí provozovaných ve veřejném zájmu, které
provozuje a za jejich technický stav je zodpovědný Jiří LENART s.r.o., a proto vlastní
napojení (vč. dodávky potřebného materiálu) budou provádět výhradně zaměstnanci Jiří
LENART s.r.o., na základě objednávky vystavené žadatelem ve fázi realizace stavby
vodovodní přípojky.
Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č.258/2000 Sb.,
vyhláškou č.409/2005 Sb.
Zahájit odběr vody je možno až na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody.
Kontakt: Iveta Műllerová, tel. 601 568 317

