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Protokol 

o kontrole napojení vodovodní a kanalizační přípojky 

 

1. Identifikační údaje napojované nemovitosti 

Vlastník 

jméno/název: ………………………………………………………………………………………. 
adresa/sídlo společnosti:  ………………………………………………………………………………………. 
identifikace (RČ/DN, IČO, DIČ):  ………………………………………………………………………………………. 
 

2. Technické údaje vodovodní přípojky 

pitná voda je dodávaná z vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku: 
� Zásobování teplem Vsetín a.s.                     ANO - NE 
� Města Studénky                                         ANO – NE 
� vodovodní řad provozuje:                          A) Zásobováni teplem Vsetín a.s.  

                        B) Město Studénka 
adresa odběrného místa:  ………………………………………………………………………………………. 
parcela číslo: ……………………………………………………………………………………….  
katastrální území:  ………………………………………………………………………………………. 
profil, materiál a délka přípojky:  ………………………………………………………………………………………. 
umístění vodoměru (např. v nemovitosti, v šachtě):  ………………………………………………………….. 
počet napojených odběratelů: ………………………………………………………………………………………. 
napojení přípojky provedl:  ……………………………………………………………………………………… 
výstavbu přípojky provedl:  ………………………………………………………………………………………. 
poznámky: ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Technické údaje kanalizační přípojky 

odpadní voda je vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku: 
� Zásobování teplem Vsetín a.s.                     ANO - NE 
� Města Studénky                                         ANO – NE 
� kanalizační řad provozuje:                          A) Zásobováni teplem Vsetín a.s.  

                        B) Město Studénka 
adresa odběrného místa:  ………………………………………………………………………………………. 
parcela číslo: ……………………………………………………………………………………….  
katastrální území:  ………………………………………………………………………………………. 
profil, materiál a délka přípojky:  ………………………………………………………………………………………. 
napojení (např. do šachty, atd.):  ……………………………………………………………………………………… 
odvádění srážkových vod: ………………………………………………………………………………………  
počet napojených odběratelů: ………………………………………………………………………………………. 
napojení přípojky provedl:  ……………………………………………………………………………………… 
výstavbu přípojky provedl:  ………………………………………………………………………………………. 
poznámky: ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Výsledek kontroly vodovodní přípojky 

Vodovodní přípojka je v souladu s platným povolením příslušného stavebního úřadu, dokumentací a 

v souladu s vyjádřením společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.  

ANO – NE 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Situace skutečného stavu 

Příloha č. 2 Protokol o tlakové zkoušce 

 

Jméno a příjmení osoby provádějící kontrolu: …………………………………………………………………… 

Ve ………………………. dne ………………….. 

 

 

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

             podpis osoby provádějící kontrolu                            podpis vlastníka nemovitosti 

 

 

 

5. Výsledek kontroly kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojka je v souladu s platným povolením příslušného stavebního úřadu, dokumentací a 

v souladu s vyjádřením společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.  

ANO – NE 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Situace skutečného stavu 

 

Jméno a příjmení osoby provádějící kontrolu: …………………………………………………………………… 

Ve ………………………. dne ………………….. 

 

 

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

             podpis osoby provádějící kontrolu                            podpis vlastníka nemovitosti 

 

 


