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ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ 
1) Žadatel     ☐ Fyzická osoba   ☐ Právnická osoba 

Firma/jméno 
a příjmení  IČO  

Ulice  
č. pop./ 
orient.  

Obec  PSČ  

Kontaktní 
osoba  Telefon  e-mail  

2) Vlastník nemovitosti*  ☐ Fyzická osoba   ☐ Právnická osoba  

* pokud je shodný se žadatelem, dále nevyplňujte 
Firma/jméno 
a příjmení  IČO  

Ulice  
č. pop./ 
orient.  

Obec  PSČ  

Kontaktní 
osoba  Telefon  e-mail  

3) Předmět žádosti 

Předmět 
žádosti  

Název stavby  

Ulice  
č. pop./ 
orient.  

Obec  PSČ  

Katastrální 

území 
 

Číslo 

parcely  

Součástí PD ☐ Prodloužení vodovodu ☐ Prodloužení kanalizace ☐ Vodovodní přípojka ☐ Kanalizační přípojka 

4) Druh žádosti 

☐ Vydání podkladu o existenci sítí – lze bezplatně získat na adrese https://portal.bvk.cz/eportal/ 

Vyjádření ke správnímu řízení, uveďte typ řízení: 

☐ územní souhlas   ☐ územní rozhodnutí       ☐ stavební (příp. vodoprávní) povolení   ☐   společné povolení 

☐ ohlášení stavby   ☐ veřejnoprávní smlouva ☐ změna stavby před dokončením          ☐ zjednodušení územní řízení 

☐ společný územní souhlas a souhlas provedením ohlášeného stavebního záměru       ☐ dodatečné povolení stavby 

☐ Jiné (např. inf. vyjádření, vyjádření ke studii, demolici, možnost napojení, IZ …) Uveďte: 

5) Plná moc – v případě, že zastupujete vlastníka nemovitosti, přiložte prosím plnou moc nebo její kopii 

(doložení plné moci se nevztahuje na vydání podkladu o existenci sítí) 

6) Přílohy: 

 

 

V Brně dne 
  

podpis 
 

 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vás tímto informují, že zpracovávají Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely vyřízení Vašeho 
požadavku. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na  svých 

internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti. 

http://www.bvk.cz/o-spolecnosti/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/
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