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DOTAZNÍK KE ZŘÍZENÍ 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

A PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU VODY 
z vodovodu pro veřejnou potřebu

Číslo zakázky  

Podáno dne  

 Nová přípojka    Rušení stávající     Osazení vodoměru 

Pro nemovitost  k.ú.  

Ulice  č. or.  č. parcelní  
 

Vlastník pozemku/stavby 

 pozemek 
 stavba na pozemku 

 

 stavba součástí pozemku 

 právo stavby (zapsáno v KN) 

  jiné právo 
 

Datum narození / IČO firmy  Telefon  

Trvalé bydliště /sídlo firmy  

Oprávněný k podpisu smlouvy  

 jméno osoby oprávněné k podpisu smlouvy o dodávce vody 
 

 Požadavek na odběr vody a tlakové poměry  Pmin =  [MPa] 

 Qdmax=  [m3/den] Qvýp=  [l/s] Qpožár=  [l/s] Pmax=  [MPa] 
            

 

 

       

Využití přípojky po dobu výstavby  ano  ne Počet osob v nemovitosti  

Využití nemovitosti  výlučně bytový fond  Ostatní*   

* Uveďte druh činnosti, která se vykonává/bude vykonávat 
 

.

Průměr hlavního rozvodu instalace  mm 

Umístění vodoměru  Sklep  Vodoměrná šachta  Jiné  

Přílohy: projektová dokumentace, jejíž složení je na straně 3  
 

Faktury za odebranou vodu budou zasílány na adresu 

Jméno /název firmy 
 

Adresa včetně PSČ 
 

Dat. narození /IČO firmy 
 

Razítko a podpis  
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Kontakt na vlastníka pozemku/stavby (odběratel) 
 

 

Níže podepsaný vlastník pozemku/stavby souhlasí, aby při stavbě vodovodní přípojky pro výše uvedený 
pozemek/stavbu převzaly funkci stavebního dozoru Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Práva a povinnosti při 
realizaci vodovodní přípojky se řídí, včetně platebních podmínek, uzavřenou smlouvou o dílo. Stavební dozor je 
zajišťován pouze pro činnosti, které byly objednány v rámci uzavřené smlouvy o dílo.

Vlastník pozemku/stavby se zavazuje, že:

a) dodá výkresovou dokumentaci pro stavbu vodovodní přípojky v rozsahu požadovaném Brněnskými vodárnami

a kanalizacemi, a.s.

b) bude respektovat ČSN EN 806-1 (736660) „Vnitřní vodovod…“ a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších právních

předpisů
 

Kanalizace – odvedení odpadních vod  Vodovod 

Splaškové vody  Dešťové vody vody  Vodovodní přípojka 

 Vybudovaná přípojka 
do splaškové kanalizace  

  Likvidace na vlastním pozemku  - vodu odebírám: 

   Vsak   Pouze z vodovodu 
 Vybudovaná přípojka do 

jednotné kanalizace  

   Retence   Z vodovodu i studny 
   Jiné opatření    

 Jímka nebo žumpa na 
vyvážení 

  Dešťové vody napojeny 
do dešťové kanalizace 

   

    Dešťové vody napojeny do 
jednotné kanalizace 

   

 

 
 

Způsob platby záloh: 

Číslo účtu   

Spojovací číslo  
SIPO   Výše zálohy  Kč 

 

Úhrada faktur bude prováděna: 

Složenkou  ano  ne Inkasním příkazem  ano  ne 

Převodním příkazem  ano  ne      

Číslo účtu (není-li uvedeno u záloh):  

Elektronické zasílání faktur  ano  ne e-mail  
 

Přiložte prosím kopie: 
 

Výpis z katastru nemovitostí  ano  ne Registrace o DIČ  ano  ne 

Výpis z OR  ano  ne Zřizovací listina  ano  ne 
 

Bude-li vlastník nemovitosti uzavírat smlouvu o dodávce  pitné  vody a/nebo odvádění odpadních  vod  jako
spotřebitel (fyzická, nepodnikající osoba) distančně, tímto
výslovně  souhlasí  nesouhlasí se zahájením plnění 
ze strany dodavatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Důležité upozornění: Neudělení 
výslovného souhlasu může vést ke vzniku nákladů spojených se zastavením dodávek pitné vody
Vlastník nemovitosti (pozemku/stavby) v postavení spotřebitele podpisem tohoto dotazníku potvrzuje, že se 

seznámil s Předsmluvními informacemi pro spotřebitele ke smlouvám o dílo na zřízení vodovodní přípojky 
i Předsmluvními informacemi pro spotřebitele ke smlouvám o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních/

srážkových vod, které jsou uveřejněny na internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s.
 
 
 
V ……………………….dne……………………….                      ………………………………………………….. 
                                                                                                       podpis vlastníka pozemku/stavby 

Odtok splaškových vod Odtok dešťových vod 

Qden=  [m3/den], Qhodmax =  [l/s] Qmax=  [l/s] 
        

https://www.bvk.cz/fileadmin/user_upload/formulare/vhr/T-ME701.02-04-predsmluv.pdf
https://www.bvk.cz/fileadmin/user_upload/formulare/obchodni/T-ME501.02-01-predsmluvni.pdf
https://www.bvk.cz/fileadmin/user_upload/formulare/obchodni/T-ME501.02-01-predsmluvni.pdf
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Vyplní Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
 

Technické číslo odběru  

 číslo vodoměru montážní list 

Hlavní kombinace   

Podružný   

 

Technické údaje skutečného provedení  -  viz příloha 

1. Kladečský plán 

2. Podélný profil 

3. Protokol o technické přejímce 

4. Zaměření uzávěrů 

Skutečná hodnota přípojky 
 
 

 

Přílohy 

Rozhodnutí o přípustnosti stavby - číslo jednací  

Technická zpráva vodovodní přípojka  

Technická zpráva - ZTI  

Situace přípojky  

Hydraulické výpočty  

Kladečský plán  

Podélný profil  

Výkresy vnitřní instalace za vodoměrem  

Souhlas obce s napojením  
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