N-systémy s.r.o.
provozovatel vodovodu a kanalizace
Benedova 18, Dubicko 789 72
tel.: 777 666 790, 773 670 455, www.nsystemy.cz

Žádost k provedení nového odběrného místa, přípojky a osazení vodoměru.

Adresa odběrného místa:
Obec:

Ulice:

č.p.:

Katastrální území:

parcela č.:

Majitel nemovitosti:
Jméno:
Adresa:
PSČ, obec:

Doručovací adresa:
Jméno:
Adresa:
PSČ, obec:

Telefon:
Email:

Telefon:
Email:

IČ:

DIČ:

IČ:

Žádost na provedení nového odběrného místa:

(pokud je totožná, nevyplňuje se)

DIČ:

Žádost na provedení kanalizační přípojky:

vodovodní přípojky
osazení vodoměru

splašková kanalizace
dešťová kanalizace

Odsouhlasená finanční výpomoc ze strany OÚ:
domovní vodoměr
orientační tabulka
ostatní:
………………………………….
razítko a podpis OÚ

Majitel souhlasí s obchodními a realizačními podmínkami pro napojení na veřejný vodovod a kanalizaci uvedenými na další straně.
Bere na vědomí, že navrtávací pas včetně uzávěru a zákopové soupravy se stávají součástí vodovodu, kanalizační připojovací odbočovací Tkus se stává součástí kanalizace a přecházejí takto do vlastnictví vlastníka vodovodu a kanalizace.
Vodovodní a kanalizační přípojky zůstávají ve vlastnictví majitele objektu, který je plně zodpovědný za vyřešení vlastnických vztahů při
vedení přípojek přes cizí pozemky.
Zajištění dodávky vody a odvodu splašků je možné pouze na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
s vlastníkem vodovodu a kanalizací.

Datum:

Datum:

…………………………
podpis majitele

Kontakt:
adresa kanceláře:
zaměření sítí, pohotovostní služba
administrativní záležitosti

Datum:

…………………………
podpis provozovatele

Benedova 18, Dubicko 789 72
Jiří Němec
mob. 773 670 455
Ing. Radomír Pech mob. 777 666 790

…………………………
razítko a podpis vlastníka (OÚ)

www.nsystemy.cz
nemec@nsystemy.cz
pech@nsystemy.cz

N-systémy s.r.o.
provozovatel vodovodu a kanalizace
Benedova 18, Dubicko 789 72
tel.: 777 666 790, 773 670 455, www.nsystemy.cz

pokr. str. 2

Potřebné doklady a podmínky pro provedení nového odběrného místa, vodovodní a kanalizační přípojky:
• souhlas stavebního úřadu s umístěním stavby – stavební povolení
• souhlas vlastníka (obce) se zřízením nového odběrného místa (stačí potvrzení této žádosti)
• odsouhlasenou projektovou dokumentaci a v souladu s platným stavebním povolením
Odběratel je povinen:
• zajistit výkop s vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na vlastní náklady a zodpovědnost
• domluvit si s provozovatelem termín napojení nebo provedení přípojek min. 5 dní před jejich realizací
Podmínky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky:
•
•
•
•
•

Stavba musí být provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace v souladu s platným stavebním povolením.
Odběratel je povinen udržovat přípojky i vnitřní rozvody v řádném stavu a veškeré závady a poruchy vzniklé na
přípojkách hlásit provozovateli.
Provozovatel zajišťuje provádění navrtávek potrubí včetně dodávek materiálu. Odběratel zajišťuje výkopové práce.
Provozovatel si vyhrazuje právo uvést do provozu jen ty přípojky, které jsou provedeny dle odsouhlasené projektové
dokumentace a dle předem stanovených podmínek.
Není povolena žádná manipulace nebo úpravy s vodovodním potrubím, přípojkami nebo kanalizací bez vědomí
provozovatele. Zához potrubí je možné provést až po osobní kontrole provozovatele.

Ceník prováděných prací:

ceny bez DPH

Montážní práce
- provedení navrtávky pro přípojku, osazení navrtávacího pasu a zemní soupravy
- montáž vodoměru a vodoměrné sestavy
- režijní práce, administrace, prvotní schůzka, vytyčení, protokol
- položení vodovodního potrubí PE 32 mm ve výkopu
- dopravné
- marná jízda

1.500.- Kč
500.- Kč
300.- Kč
20.- Kč/bm
10.- Kč/km
500.- Kč

Materiál
- dodávka vodoměrné sestavy (nerez držák, 2x kul. ventil, zpětna klapka, radiát. šroubení, přechody)
- dodávka navrtávacího pasu JMA, uzávěru, zákopové soupravy, lit. poklopu, podložky
- dodávka přípojkového potrubí PE 32 mm

cca 1.600.- Kč
cca 8.000.- Kč
40.- Kč/bm

Obec, vlastník vodovodu:
- domovní vodoměr (hradí OÚ)

cca 1.000.- Kč

Fakturace je prováděna s 21% DPH. Termín splatnosti faktury je 3 týdny od provedení zakázky.
V případě neuhrazení faktury do 30 dnů od termínu splatnosti je provozovatel oprávněn provést odstávku dodávky pitné
vody dle Zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu §9 odst. 7.
Odstávka je zpoplatněna částkou 500.- Kč.

Datum:

……..……………………..
podpis odběratele
Kontakt:
adresa kanceláře:
zaměření sítí, pohotovostní služba
administrativní záležitosti

Benedova 18, Dubicko 789 72
Jiří Němec
mob. 773 670 455
Ing. Radomír Pech mob. 777 666 790

www.nsystemy.cz
nemec@nsystemy.cz
pech@nsystemy.cz

