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pan/paní
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Věc: Vyjádření k umístění vodovodní přípojky pro ……….
……………………………………………………………
na parcele č. …………..……. v k.ú. …………..……….
DKM Moravia a.s. na základě předložené situace stavby vodovodní přípojky SOUHLASÍ s jejím
umístěním a napojením na vodovodní řad provozovaný DKM Moravia a.s.
Realizace a vlastnictví vodovodní přípojky
Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel a přípojka zůstává v jeho vlastnictví.
Jednotlivé kroky při zřizování nové přípojky se řídí postupem „Postup pro zřízení přípojky“,
dokument je dostupný v kanceláři DKM Moravia a.s. nebo na www.dkmmoravia.cz
Uzavření smluvního vztahu
• Návrh smlouvy
Ke dni uvedení přípojky do provozu bude na základě dodané dokumentace vyhotoven a
odběrateli ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §2 odst. 5 zaslán
písemný návrh Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod do kanalizace.
• Náležitosti k uzavření smlouvy
Náležitosti potřebné k uzavření Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod do
kanalizace jsou vždy uvedeny v průvodním dopise k zaslanému návrhu smlouvy.
• Uzavření smluvního vztahu
Smlouvu je možno uzavřít v úředních hodinách v kanceláři DKM Moravia a.s., Masarykovo
nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice (tel. 731 491 649) nebo po podpisu vrátit poštou zpět.
Odběr vody a vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy je dle
§ 10 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů považováno za neoprávněný odběr
a vypouštění odpadních vod, které provozovatele opravňuje k přerušení nebo omezení
dodávky vody a odvádění odpadních vod.
• Podmínky a způsob fakturace
Podmínky a způsob fakturace je možno projednat v úředních hodinách v kanceláři DKM
Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice (tel. 731 491 649).
• Zahájení dodávky pitné vody
Bude započato, až bude vydáno „Souhlasné stanovisko k užívání vodovodní přípojky“, viz.
níže.
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Příprava k realizaci:
• Požádejte o vytýčení sítí
Minimálně tři pracovní dny před začátkem výkopových prací požádejte DKM Moravia a.s. o
vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu na tel. č. 605 516 960 p. Karel Grégr nebo
733 765 060 p. Jaroslav Macík.
• Dbejte na správné křížení sítí
Respektujte ustanovení ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
• Informujte pracovníky
Seznamte pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou vedení vodovodního a
kanalizačního řadu.
• Dodržujte ochranné pásmo
V souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při provádění výkopu
se musí ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od vyznačeného vodovodního i kanalizačního
řadu provádět pouze ruční zemní práce, dbát nejvyšší opatrnosti a nepoužívat nevhodné
nářadí.
Realizace vodovodní přípojky
• Zabezpečení proti poškození
Po odkrytí vodovodního i kanalizačního řadu je nutno zajistit jeho řádné zabezpečení proti
poškození a to i třetí osobou.
• Poškození vodovodního nebo kanalizačního řadu
Poškození vodovodního nebo kanalizačního řadu je nutno neprodleně hlásit na tel. č.
605 516 960 p. Karel Grégr nebo 733 765 060 p. Jaroslav Macík.
• Poloha vodoměrné šachty
Vodoměrná šachta bude umístěna do vzdálenosti maximálně 2 metry od hranice pozemku.
• Zřízení vodovodní přípojky
Vodovodní přípojky nelze zřizovat za nevhodných klimatických podmínek. Vodovodní
přípojku zřídí pracovníci DKM Moravia a.s. na náklady odběratele. Stavebník obdrží od
pracovníků DKM Moravia a.s. protokol o provedení tlakové zkoušky a osazení vodoměru.
• Geodetické zaměření vodovodní přípojky
Stavebník zajistí zpracování geodetického zaměření skutečného provedení přípojky, dle
zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb., v platném znění, a jedno
vyhotovení předá DKM Moravia a.s. nejpozději do jednoho měsíce od data dokončení stavby
přípojky.
• Souhlasné stanovisko k užívání vodovodní přípojky
DKM Moravia a.s. vydá souhlasné stanovisko, až odběratel předá DKM Moravia a.s.
dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření.

V Dolních Kounicích dne …………

Radomil Vévoda
předseda představenstva
DKM Moravia a.s.
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