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                                                                        Doručeno dne: …………………………………… 

 
 

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ 
 

Žadatel: 
Jméno/název společnosti:………………………………….……………….………………………... 
Doručovací adresa:…………………………………………..………….…………………………….. 
PSČ:………………. telefon:………………………… e-mail:..………………..…………................ 
IČ:…………..…….…………….……DIČ:…………………….……………………………............... 
 
Investor: 
Jméno/název společnosti:………………………………….……………….………………………… 
Adresa/sídlo společnosti:..……………………..……………………………….…………………..... 
Název stavby/akce:.………..…..……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresa stavby.:…………………………………………………………………………….................. 
na pozemcích parc. č.:………..………………………..…………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
v k. ú.:…………………..……………………………………………………………………………..… 
:…………………………………………………………………………………………………….......... 
 

Doplňující informace: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
ŽÁDÁM O VYJÁDŘENÍ 
 
      k existenci inženýrských sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. 

      k záměru stavby -  k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci 

      pro potřeby stavebního úřadu – typ řízení:……..…………………………………………… 

      pro jiný účel:……..……………………………………………………………………………… 
 
 
Převzetí vyjádření:                  zaslání poštou      osobní převzetí 
 
 
V………………………………  dne ……………………………… 
 
 
 
 

 ………………………………………….. 

           Podpis/ razítko žadatele 
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Přílohy k žádosti: 

 
1.  kopie katastrální mapy  

místa se zakreslením zájmového území 1:10 000 až 1:50 000. 

2.  popis stavby  
(technická zpráva) s výpočtem potřeby vody, množství a kvality vypouštěných 
odpadních vod. U kanalizačních přípojek bude popsán způsob a místo napojení na 
stoku (navrtáním a osazením šachtové vložky nebo tvarovky zaručující vodotěsnost 
napojení), u složitějších případů bude doložen detail napojení, u vodovodních přípojek 
bude popsán způsob a místo napojení, u stavebních objektů a zpevněných ploch bude 
popsán navrhovaný způsob odvodnění. 

3.  situace stavby  
min. měřítko 1:500 se zakreslením inženýrských sítí ve správě společnosti Zásobování 
teplem Vsetín a.s. a (ze situace bude zřejmé dodržení ochranného pásma vodovodu 
a kanalizace a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). 
V případě provozoven bude v situaci označena revizní šachta umožňující kontrolní 
odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Situace bude obsahovat umístění 
vodoměrné šachty, popřípadě vodoměru. 

4.   podélný profil a příčný řez  

5.   kladečský plán 

 

Poznámky: 

 Dokumentace pro územní souhlas bude zpracována v rozsahu dle § 96 odst. 3 

zákona 183/2006 Sb., v platném znění. 

 Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v rozsahu členění dle příloh 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. 

 

 


