Obec Vinařice
V. ulice 250, 273 07 Vinařice

Předávací protokol přípojka kanalizace
protokol těsnosti přípojky
provoz kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV
místo stavby: obec ( katastr) ………………………………………………………………………..
ulice: ………………………………………………………………………………………..
parcela č. : ……..……………………………………………………………………….
číslo popisné : …………………………………………………………………………
vlastník připojené nemovitosti:
jméno a příjmení: ………………………..…………………………………………………………………….
bydliště, č.p.:

……………………….……………………………………………………………………..

PSČ, obec, město:……………………….……………………………………………………………………..
tel, e-mail:

……………………….……………………………………………………………………..

potvrzení odborné firmy o těsnosti přípojky a provedeného připojení
přípojky do kanalizace:
profil přípojky :

150

200

jiný

………………………………..

RŠ profil

400

600

jiný …………………………………

osazena

ano

ne

čistící kus osazen

ano

ne

(odpovídající zakroužkujte )

název firmy:…………………………………………..……………………………………………………………..
adresa,IČ:

……………………………………………..…………………………………………………………..

podpis, razítko :……………………………………………………………………………………………………

Kontaktní spojení: Obecní úřad Vinařice
e-mail: vinarice@volny.cz
tel.: 312 274 539, 312 274 523
web: http://www.ouvinarice.cz

e-mail: bubaci@volny.cz – ing. Jaroslav Černý,
osoba zodpovědná za kanalizaci Obce Vinařice
tel. 602 361 392
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Obec Vinařice
V. ulice 250, 273 07 Vinařice
Vyjádření zástupce provozovatele

kanalizace:

předložen protokol o odborném napojení přípojky na kanalizační řad:
ano

ne

provedení napojení neveřejné části přípojky je v souladu s platnými předpisy:
ano

ne

provedení zásypu v pořádku:

ano

ne

stav vodoměru ke dni připojení nemovitosti na kanalizace pro veřejnou
potřebu :…………………………………………. m3
(samoodečet X odečet pracovníkem provozovatele vodovodu )
(odpovídající zakroužkujte)

poznámka:
upozorňujeme majitele připojené nemovitosti na povinnost vyplývající z dikce
zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.,
v platném znění a dále dle všeobecných podmínek V a K uzavřít smlouvu na
odvádění odpadních vod nejdéle do 14 dnů od provedení napojení a vystavení
tohoto protokolu. Neuzavření této smlouvy bude klasifikováno jako
neoprávněný odběr vody nebo neoprávněné vypouštění odpadních vod a
postupováno bude dle ustanovení tohoto zákona.
Kontaktní místo : OBECNÍ ÚŘAD VINAŘICE, V. ulice 250 , 273 07 Vinařice
datum vyhotovení protokolu: ………………………………………….
…………………………………………

podpis vlastníka

……………………………………………………

podpis zástupce provozovatele

poznámky - jiné záznamy:

Kontaktní spojení: Obecní úřad Vinařice
e-mail: vinarice@volny.cz
tel.: 312 274 539, 312 274 523
web: http://www.ouvinarice.cz

e-mail: bubaci@volny.cz – ing. Jaroslav Černý,
osoba zodpovědná za kanalizaci Obce Vinařice
tel. 602 361 392
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