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Doporučený postup při úkonech stavebníka pro zřízení vodovodní přípojky
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Se zástupci svazku obcí Šatavsko konzultovat, zda v místě záměru existuje vodovodní řád, na který bude možné
vodovodní přípojku k nemovitosti připojit. Současně zjistit způsob a další technické podmínky připojení.
Ve smyslu zjištěných podmínek zajistit vypracování projektové dokumentace vodovodní přípojky.
Vypracovanou projektovou dokumentaci předložit svazku obcí Šatavsko k vydání závazného vyjádření svazku
obcí jako vlastníka vodovodní soustavy ke stavbě vodovodní přípojky. Toto stanovisko společně s dalšími
podklady předložit příslušnému stavebnímu úřadu. Upozorňujeme, že součástí vodovodní přípojky musí být
povinně vodoměrná souprava umístěná v držáku. Tato souprava se povinně skládá z držáku vodoměru a dále
uzavíracího ventilu, filtru, šroubení pro vodoměr, zpětné klapky a ventilu s odvodněním, to vše instalováno ve
směru proudění vod. Svazek obcí Šatavsko si vyhrazuje právo nepřipojit vodovodní přípojku bez popsané
vodoměrné soupravy k vodovodní síti.
Poté, co příslušný stavební úřad vydá souhlasné stanovisko, je možné stavbu realizovat. Při výstavbě je nutné
důsledně dodržet podmínky, stanovené pro stavbu vodovodní přípojky. Pozor na dodržení podmínky přizvat
před záhozem místa napojení přípojky na vodovodní řád zástupce svazku obcí Šatavsko a pořídit
fotodokumentaci místa napojení.
Pokud stavba vodovodní přípojky podléhá kolaudačnímu řízení, zajistit příslušné pravomocné rozhodnutí
dotčeného úřadu.
Po splnění všech podmínek uvedených výše, předložit v provozní kanceláři svazku obcí Šatavsko všechny
požadované podklady o vodovodní přípojce.
Po předložení všech podkladů a jejich kontrole, provede pracovník svazku obcí Šatavsko na budoucím odběrném
místě instalaci vodoměru a jeho zaplombování. O popsaných úkonech bude sepsán zápis s budoucím
odběratelem.
V provozní kanceláři svazku obcí Šatavsko poté bude na základě dříve předaných podkladů a protokolu o instalaci
vodoměru uzavřena s budoucím odběratelem „Smlouva o dodávce pitné vody vodovodem pro veřejnou
potřebu“.
Teprve po slnění všech podmínek, uvedených shora, je možné zahájit odběr pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu.

Svazek obcí Šatavsko upozorňuje, že shora popsaný postup platí jako doporučená komunikace pouze ve vztahu se
svazkem obcí, jako vlastníkem vodovodní soustavy.
Uvedeným doporučeným postupem nejsou nijak dotčena práva ostatních účastníků řízení, která musí stavebník
dodržet podle dalších stanovených podmínek.
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