Žádost o zřízení domovní kanalizační přípojky a zplnomocnění obce
k zastupování
OBEC : Lásenice, katastrální území : Lásenice č. 679160
STAVBA - kanalizační přípojka - žádost o zřízení
Vlastník(ci) nemovitosti čp. ……. v Lásenici 1).......................................................... datum
narození, číslo(IČO)......................a ............................................................................... datum
narození,.......................................................................................................................
Trvalé bydliště (sídlo), pokud je jiné než Lásenice : ………………………………………..
č.p. : .........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Druh stavby :2) rodinný dům - bytový dům - sídlo firmy - provozovna
Pozemky dotčené stavbou :3)..................................................................................................
číslo st. parcely :....................
č. parc. dle KN................dle PK.............. vlastník..................................................................
................
..............
...................................................................
................
..............
...................................................................
Výše uvedený vlastník (spoluvlastníci) označené nemovitosti žádají o zřízení kanalizační
přípojky pro předmětnou nemovitost, zajištění potřebné projektové dokumentace a
následné zaměření stavby a zároveň zplnomocňují místní obecní úřad zastoupený
starostkou p. Evou Jelínkovou, aby v jejich zájmu zajistil vyhotovení potřebné projektové
dokumentace a následné zaměření stavby a zastupoval je při jednání ve věci vydání
společného územního rozhodnutí předmětné stavby. Vlastník (vlastníci) dále souhlasí s
uložením kanalizačního potrubí včetně potřebných šachet na pozemcích v jeho (jejich) spoluvlastnictví a dále s následujícími podmínkami provedení přípravy a realizace stavby :
- úhradou nákladů na projektovou a inženýrskou činnost v částce 2 400,-- Kč (vč. DPH 21%)
- zabezpečením zemních a případně stavebních prací svépomocí na vlastní náklady
- úhradou nákladů na provedení přípojky od připojení na zakončení odbočky provedené obcí
včetně uložení potrubí, osazení šachet.
- veškeré práce budou prováděny v souladu s výstavbou kanalizačních stok nebo dle pokynů
obecního úřadu za účelem minimalizace dalších nákladů souvisejících s výstavbou
kanalizace.

V............................... dne................... ...................................................................................
.......................................................................
podpis vlastníka – všech spoluvlastníků
kontaktní telefon ……………………………
Údaje o přípojce: (Vyplní projektant a pracovník provozovatele)
Délka..............m, materiál, profil

…………………………………………………….

Připojení na řad kanalizace DN :.................................. Materiál : …………………….
Další údaje3)
Dotčené podzemní sítě .....................................................................................................
Poznámky a doplňující údaje uvést na druhou stranu.
Vysvětlivky : 1) všichni spoluvlastníci, 2) zaškrtnout vhodné, 3) vyplní projektant

