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KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. 

Víta Nejedlého 893 , Hradec Králové 3 , 500 03 

Ž Á D O S T číslo: .................................... 1*) 

o provedení prací na kanalizační přípojce číslo: ............................................ 1*) 

příjmení a jméno žadatele 2*) ………………….……………………………………………………………………………… 

obec/část obce  ..……....…….…………………….. ulice  …...……………………….……….. č.p. ………………. 

PSČ   ……..………..…...….. datum narození , IČO ……..………..…..…..…………..……….........………….....… 
 

Žádám o provedení prací na kanalizační přípojce pro pozemek nebo stavbu, která se nachází  

obec/část obce.....……….…………………...…….. ulice  …....……………………….……….. č.p. ………………. 

katastrální území  ……..…….....……………………………….. číslo parcely ………...……………..…...….....….. 

popis stavby  ……………...……………….………....…...………….. počet osob v domě …...………………… 

 
Žadatel prohlašuje, že předmět dodávky splňuje podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH 

podle Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění ANO / NE 3*) 

Žadatel se zavazuje, že dodrží projekt, podmínky územního souhlasu (rozhodnutí), případně stavebního povolení,   

a veškeré podmínky vyplývající z vyjádření k projektu. 

Objednávka prací : (Označte požadovaný druh prací, popř. vyplňte položku "Jiné") 

□ Zhotovení napojení na kanalizaci a vysazení kanalizační odbočky (ukončeno revizní šachtou) 

□ Zhotovení napojení na kanalizaci, vysazení odbočky a montáž celé kanalizační přípojky 

□ Rekonstrukce kanalizační přípojky (změna materiálu popř. dimenze potrubí, vč. reviz. šachet, technické dožití přípojky) 

□ Zrušení napojení na kanalizaci (zaslepení přímo na kanalizaci) 

□ Jiné……………….…………………………………..…………………………………………………………. 

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

Pozn.: …………….…………………………………………………………………………………………………..... 

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

Vodovodní přípojku mám / Současně žádám i o vodovodní přípojku 4*) 

 

 
Zaústění nové kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu provede výhradně provozovatel. 

Účinnost Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod, v části „Odvádění odpadních vod“ nastane dnem,   

kdy provozovatel potvrdí Dokladem o připojení skutečnost, že odběrné místo (pozemek nebo stavba) bylo připojeno 

na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dokladem o připojení je zpravidla Protokol o kontrole Odběrného místa – Revizní list. 

Tím dojde ke zprovoznění nové kanalizační přípojky (přípojka, nebo její samostatná funkční část, je v plné míře způsobilá    

k odvádění odpadních vod) a počínaje tímto datem má provozovatel nárok na pevnou složku ceny stočného, 

nezávisle na vypouštění odpadních vod. 
 

Žadatel 2*)  potvrzuje, že byl provozovatelem informován o významu ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.,   

o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, dle kterého materiál na odbočení kanalizační přípojky hradí vlastník 

kanalizace. Žadatel souhlasí s tím, že náklady na materiál na odbočení kanalizační přípojky uhradí provozovateli 

a následně bude jejich úhradu požadovat od vlastníka kanalizace; to neplatí v případech, kdy vlastníkem 

kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s., IČ: 48172898. 

 
 

 
email žadatele 2*)……………..………….……...…….          telefon žadatele  2*)………...……………….......………….. 

 
datum ………….………….……………………..……..  podpis žadatele 2*) ……………………..………………...… 
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Povinné přílohy k žádosti : 

• územní souhlas ( rozhodnutí ) nebo stavební povolení na kanalizační přípojku 

• projekt kanalizační přípojky - vč. vyjádření k projektu z oddělení tech. dokumentace číslo: ................................... 

• snímek katastrální mapy (není-li součástí projektu) + aktuální list vlastnictví - kopie 

• Pokud máte uzavřenou smlouvu na odběr vody a vypouštění odpadních vod, uveďte její číslo: .............................. 

V opačném případě je smlouva povinnou přílohou této žádosti, stejně jako při změně kapacity vodoměru, nebo průměru přípojky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1*) - vyplní provozovatel, číslo přípojky vyplní v případě existence stávající přípojky 

 

2*) - žadatel - bráno jako majitel napojovaného pozemku nebo stavby a objednatel prací 

3*) - nehodící škrtnout, nebude-li vyplněno, bude účtováno se základní sazbou DPH 

4*) - nehodící škrtnout 
 

Pozn.: Zrušení napojení na kanalizaci vyžaduje projekt se souhlasným vyjadřením z oddělení technické dokumentace ,vytyčení sítí 

souhlas vlastníků dotčených pozemků nebo staveb a zajištění případných dopravních o mezení 

V případě zastupování majitele napojovaného pozemku nebo stavby: 

příjmení a jméno majitele ………...………..…………………………………….…..……………...…....… 

bytem v ………...………...….………………………..… ulice …..…...……………………….………. č.p. ………………. 

datum narození , IČO ……..………..…..…..…………..…….........………….....………………………………………. 

číslo OP.   ……………………..………………… kontaktní telefon …….……….…...………….. 

zmocňuji 

příjmení a jméno zmocněnce ………...………..………………………………………………………………...… 

bytem v ………...………...….………………………..… ulice …..…...……………………….………. č.p. ………………. 

datum narození , IČO ……..………..…..…..…………..…….........………….....………………………………………. 

číslo OP. ……………………..………………… kontaktní telefon …….……….…...………….. 

kontaktní email ……………..…………….. 

pro zastupování mé osoby v těchto činnostech: 

 
1) Domluvení termínu a způsobu realizace stavby ANO  -  NE  4*) 

2) Předání staveniště ANO  -  NE  4*) 

3) Předání a převzetí dokumentace k žádosti ANO  -  NE  4*) 

4) Odsouhlasení změn při realizaci ANO  -  NE  4*) 

5) Převzetí provedeného díla ANO  -  NE  4*) 

v ......................................................................podpis majitele 

napojovaného pozemku nebo stavby …….………..………………...… 

datum ………….………….……………… 

Plnou moc přijímám podpis zmocněnce …….………..………………...… 
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