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POSTUP PRO ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY
Poznámka: Typ = V - Vodovodní přípojka, K - Kanalizační přípojka
Krok

Typ

V

Činnost
Údaje o
vodovodní síti

1.
K

2.

3.

4.

5.

Údaje o
kanalizační síti

V+K

Projekt přípojky

V+K

Souhlas
vlastníka
technické
infrastruktury
zastoupeného
DKM Moravia

Upřesňující popis

Co potřebujete

Poskytuje

Lokalizaci požadovaného
místa napojení a „Žádost o
existenci sítí“

DKM Moravia a.s.

Podklady o prostorovém
umístění sítí, stavební
záměr

stavebník /
projektant, dle §159
Stavebního zákona

Posouzení projektu včetně dodržení
“Technických požadavků na přípojky”

Projektovou dokumentaci
přípojky

DKM Moravia a.s.

stavební úřad obce s
rozšířenou
působností

Získání údajů o prostorovém umístění
vodovodních řadů pro veřejnou
potřebu a kótě tlakové čáry,
“Technické požadavky na přípojky”
Získání údajů o prostorovém umístění
kanalizačních stok pro veřejnou
potřebu a určení místa napojení,
“Technické požadavky na přípojky”
Zpracování projektové dokumentace
přípojky dle Technických požadavků
provozovatele DKM, včetně údajů o
prostorovém umístění ostatních
inženýrských sítí ve dvojím
vyhotovení v tištěné podobě

V+K

Souhlas s
umístěním
stavby

Územní souhlas nebo územní
rozhodnutí nebo zjednodušené
územní řízení

Souhlas osob uvedených v
§ 85 odst. 2 písm. b) zák.č.
183/2006 Sb., stavební
zákon, tj. osob, které by v
řízení o umístění stavby
byly účastníkem řízení

V+K

Přihlášení k
odběru vody a
odvádění
odpadních vod

Zaevidování nového
odběrného/produkčního místa

„Žádost o zřízení přípojky“

DKM Moravia a.s.

V

Smlouva o
dodávce vody

Doklad o vlastnictví
nemovitosti (výpis z KN,
kupní smlouva), Žádost o
zřízení přípojky, platný
územní souhlas

DKM Moravia a.s.

K

Smlouva o
odvádění
odpadních vod

Uzavření smlouvy o dodávce pitné
vody s vlastníkem připojené
nemovitosti
Uzavření smlouvy o odvádění
odpadních vod s vlastníkem
připojené nemovitosti

6.
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7.

V+K
V

8.
K

9.

V+K

10.

V+K
V

11.

K

12.

V

13.

V+K

14.

15.

V+K

V+K

Výkopové práce

Zahájení výkopových prací

Napojení na
vodovodní řad
Napojení na
kanalizační
stoku

Připojení vodovodní přípojky na
vodovodní řad nebo kanalizační
přípojky na kanalizační stoku je
oprávněna provádět pouze DKM
Moravia

Pokládka a
montáž přípojky

Provedení pokládky a montáž potrubí

Dozor DKM při
výstavbě
přípojky
Tlaková zkouška
Zkouška
vodotěsnosti
Osazení
vodoměru
Geodetické
zaměření
přípojky
Souhlasné
stanovisko DKM
k užívání
vodovodní
nebo
kanalizační
přípojky

Užívání
dokončené
stavby

V průběhu realizace stavby provádí
DKM průběžný stavební dozor
Zkouška se provádí před záhozem
potrubí. K provedení zkoušky je
stavebník povinen přizvat pracovníka
DKM
Montáž a zaplombování vodoměrné
sestavy
Provedení geodetického zaměření
přípojky před záhozem

Po předání dokumentace skutečného
provedení stavby DKM, včetně
geodetického zaměření a po
provedení tlakové zkoušky nebo
zkoušky vodotěsnosti vydá DKM
souhlasné stanovisko

U přípojky zřízené bez povolení nebo
ohlášení stavebnímu úřadu – splnění
všech podmínek
U přípojky zřízení na ohlášení oznámení záměru o užívání
dokončené stavby
U přípojky zřízení na základě
stavebního povolení -kolaudační
souhlas

16.

V+K

Zahájení
dodávky vody,
zahájení
odvádění
odpadní vody

Závěrečná kontrola všech podmínek
a zahájení dodávky vody a odvádění
odpadních vod
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Odborná firma nebo
stavebník

Splnění podmínek §160
odstavec 2 Stavebního
zákona, Stanovisko
vlastníka technické
infrastruktury
zastoupeného DKM
Moravia a.s., projektovou
dokumentaci, Žádost o
zřízení přípojky, platný
územní souhlas

DKM Moravia a.s.

Odborná firma nebo
stavebník nebo DKM
Moravia
DKM Moravia a.s.
Odborná firma nebo
stavebník nebo DKM
Moravia
DKM Moravia a.s.

Geodetické zaměření
skutečného provedení
přípojky
Zrealizovanou stavbu
přípojky, geodetické
zaměření, projektovou
dokumentaci stavby
opravenou dle skutečného
provedení, Protokol o
tlakové zkoušce/zkoušce
vodotěsnosti, Žádost o
zřízení přípojky
Potvrzení DKM o splnění
všech technických
požadavků
Potvrzení DKM o splnění
všech technických
požadavků
Potvrzení DKM o splnění
všech technických
požadavků a podklady dle
vyhl. č. 526 /2006 Sb.

po splnění všech
předchozích kroků

Odborná geodetická
firma nebo DKM
Moravia a.s.

DKM Moravia a.s.

stavební úřad obce
s rozšířenou
působností
stavební úřad obce
s rozšířenou
působností

DKM Moravia a.s.

