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Evidenční číslo žádosti:.............................. 

               Přípojka zhotovena dne:.............................

                                          
 

ŽÁDOST  O  ZŘÍZENÍ 

kanalizační přípojky a přihláška k vypouštění 

odpadních vod průmyslových – splaškových - dešťových 

 

 

1. ŽADATEL: …………………………………………………………….…………………….………………….... 

Adresa trvalého pobytu: ………………………….....................……….... PSČ ……………..……………… 

Zasílací adresa: .....................................................................................PSČ .......................................... 

Bankovní spojení, SIPO (spojovací číslo): ………..…………………………….…………........................... 

.................................................................................................................................................................. 

    telefon:………….…………………..................... 

e-mail: ............................................................. 

datum nar.: ……………….….………................ 

IČ: …………………..……......…….................... 

DIČ: …………………………..…….................... 

Odběrné místo (adresa, č.p., parc.č., účel odběru ) :  

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

 

2. KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKA : 
Celková délka přípojky ……….….....………….…m, z toho veřejná část ………..............………………m 

Materiál ………………......….......………………..……světlost….…………………..........………………mm 

Počet napojených obyvatel………..………...osob 

Požadavek na odvádění vody z jiných zdrojů než veřejného vodovodu    
x
 ano - ne  

způsob stanovení…………………………………………………………………………………....................... 

Další podmínky, způsob napojení, existence lapolu atd. …………………………………………................ 

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

 

Účinnost smlouvy na dodávku a odvádění odpadních vod  v části „Odvádění odpadních vod“ 

nastane dnem, kdy provozovatel potvrdí dokladem o připojení tj. Protokolem o kontrole 

připojení, že odběrné místo (pozemek nebo stavba) bylo připojeno na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu. 

 

Dne: ...........………   ...........………………….. ...........…………………..

      žadatel            provozovatel 

 
x
 nehodící se škrtněte 
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Podmínky pro připojení na veřejnou kanalizaci a vypouštění odpadních vod 

do veřejných kanalizací ve správě RAVOS,s.r.o. se řídí zejména těmito předpisy a postupy: 

 

1. Zákon 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí  vyhláška 
č.428/2001 Sb. 

 

2. ČSN 7561 01 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 

3. ČSN 7367 60 – Vnitřní kanalizace 
 

4. ČSN 7360 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vedení 
 

5. Kanalizační řád  
 

6. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na veřejnou kanalizaci. 
Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje 
provozovatel ze svých provozních prostředků. 

 

7. Kontrolu lože, obsypu potrubí, montáže přípojky, tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti před záhozem 
provádí výhradně pověřený pracovník RAVOS, s.r.o.. 

 

8. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen 
v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví 
lidí nebo majetku. 

 

9. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod  
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích – povinnost zajistit náhradní 

odvádění odpadních vod v mezích technických možností 
b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům 
c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace 
d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky 
e) neodstraní-li odběratel závady na přípojce nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě 

jím stanovené 
f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod 
g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší 

než 30 dnů. 
 

10. Povinnost platit stočné se vztahuje na veškeré vody vypouštěné do veřejné kanalizace, a to i vody 
podzemní, ať již přečerpané nebo odvodněné samospádovou drenážní soustavou.  

 

11. Ceny za vypouštění vod do veřejné kanalizace jsou stanoveny za odvádění a jejich případné čištění v 
čistírnách odpadních vod Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka na příslušné období, zpravidla 
kalendářní rok. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.ravos-sro.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/ 
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