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Průvodce zřizováním přípojky 
 

1. Vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení  
 

Žádat je možno  

• Osobně přímo na Oddělení technické dokumentace a GIS, které poskytne vyjádření k existenci 
vodovodní nebo kanalizační sítě 

o Kontaktní adresa: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
o Provozní doba: Pondělí a středa 8h – 17h, jiné dny po domluvě 

• Žádost lze zanechat v zákaznickém centru společnosti Královéhradecká provozní, a.s. na adrese Víta 
Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 

o Provozní doba :  Pondělí a středa  7h – 17h 
      Úterý, Čtvrtek, Pátek   7h – 15h 

• prostřednictvím pošty, korespondenční adresa: Královéhradecká provozní, a.s.; Víta Nejedlého 893,  
500 03 Hradec Králové 

• případně prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@khp.cz  
 
Aby bylo možné vystavit vyjádření k existenci sítí pro napojení přípojky, žadatel musí znát přesné 
označení zájmového místa, ideálním je pak výtisk katastrální mapy s vyznačením zájmového místa. 
 
Poznámka : Pokud žadatel žádá osobně a časové podmínky to dovolí, je možné takovéto vyjádření 

vyhotovit na počkání. V ostatních případech se vyřizují žádosti postupně, tak jak přicházejí k vyřízení. 

Hotové vyjádření se doručí žadateli. Převzetí je možné osobně, případně prostřednictvím pošty.  

 

2. Projekt na návrh vodovodní přípojky / zpracování projektové dokumentace 
 

Zákazník si zajistí zpracování projektové dokumentace přípojky u autorizované osoby mající oprávnění k 
této činnosti. Na základě dodané situace s průběhem sítí a umístěním napojované nemovitosti je navržena 
trasa přípojky. Trasa přípojky musí odpovídat platným technickým normám.  
Projekt  musí odpovídat ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky a ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního 
potrubí a Technickým Standardům veřejného vodovodu.  
Technické standardy veřejného vodovodu a veřejné kanalizace jsou k dispozici na webových stránkách 
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové www.vakhk.cz   
 

3. Projekt na návrh kanalizační přípojky / zpracování projektové dokumentace 
 

Zákazník si zajistí zpracování projektové dokumentace přípojky u autorizované osoby mající oprávnění k 
této činnosti. Na základě dodané situace s průběhem sítí a umístěním napojované nemovitosti je navržena 
trasa přípojky. Trasa přípojky musí odpovídat platným technickým normám. 
Projekt musí odpovídat ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a Technických standardů veřejné 
kanalizace. 
Technické standardy veřejného vodovodu a veřejné kanalizace jsou k dispozici na webových stránkách 
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové www.vakhk.cz  
 
Vodovodní nebo kanalizační přípojky do 50m jsou schvalovány  územním souhlasem. 
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4. Vyjádření k technické dokumentaci  
 

Žadatel předá projekt přípojky společnosti Královéhradecká provozní, a.s., na základě něhož získá od 
společnosti Královéhradecká provozní, a.s. vyjádření k technické dokumentaci o napojení na vodovodní 
nebo kanalizační síť včetně technických požadavků na připojení na veřejnou vodovodní nebo kanalizační 
síť. 
K vydání vyjádření pro územní řízení požadujeme předložit kompletní projekt přípojky (platné pro 
přípojky nad 50m) 
Vyjádření k technické dokumentaci vydává Oddělení technické dokumentace a GIS společnosti 
Královéhradecká provozní, a.s. : 

• Kontaktní adresa: Královéhradecká provozní, a.s.; Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 

• Provozní doba: Pondělí a středa 8h – 17h, jiné dny po domluvě 
Poznámka : Vyjádření k technické dokumentaci je podkladem pro vydání územního souhlasu příslušného 

stavebního úřadu.  Platnost vyjádření je 1 rok.  

 

5. Žádost o provedení prací na vodovodní nebo kanalizační přípojce (přílohou) 
 

Po získání příslušného povolení ke stavbě vyplní žadatel žádost o provedení prací na vodovodní nebo 
kanalizační přípojce, která současně slouží jako objednávka prací a služeb u společnosti Královéhradecká 
provozní, a.s. 
Zákazník obdrží od Královéhradecké provozní, a.s. orientační cenovou nabídku napojení vodovodní či 
kanalizační přípojky (konečná cena se může lišit dle skutečně provedených prací a materiálu). 
Poznámka: V případě potřeby přesného vytyčení možnosti napojení přímo na místě stavby kontaktujte, 

prosím, osoby uvedené na přiložených cenových nabídkách. 

 

6. Sjednání smluvního vztahu  
 

Současně s žádostí o zřízení vodovodní přípojky žadatel dohodne se Zákaznickým útvarem společnosti 
Královéhradecká provozní, a.s. výši a způsob placení záloh a způsob hrazení faktur, upřesní adresní údaje 
na Smlouvě o dodávce vody, resp. odvádění odpadních vod ve dvojím provedení.  
Po potvrzení Smlouvy zákazníkem smlouva v obou vyhotoveních zůstává v zákaznickém útvaru do doby 
zprovoznění přípojky.  
Pokud se jedná o zákazníka, který již má vodovodní přípojku a přidává se kanalizační přípojka, je datem 
zprovoznění kanalizační přípojky datum revize. K datu revize je proveden odečet vodoměru.  
Po osazení vodoměru na vodovodní přípojku, resp. po zprovoznění kanalizační přípojky je do smlouvy 
doplněno datum zprovoznění přípojky, které je současně datem účinnosti smlouvy.  
Smlouva je poté potvrzena ze strany společnosti a jedno vyhotovení předáno, případně zasláno 
zákazníkovi.  
 

7. Zprovoznění přípojky  
 

Po splnění všech náležitostí, po provedení přípravných výkopových prací zákazník kontaktuje osoby 
uvedené na přiložené cenové nabídce Královéhradecké provozní, a.s. a domluví si termín zprovoznění 
přípojky. 
Od okamžiku zhotovení přípojky a jejího zprovoznění zákazník hradí vodné včetně pevné složky. Při 
zprovoznění kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci je současně zjišťován stav vodoměru (pokud je na 
odběrném místě fakturováno vodné) pro přesné časové rozdělení fakturace na vodné a vodné+stočné dle 
příslušné sazby. 


