VaK Bruntál a.s.
třída Práce 42, 792 01 Bruntál

Žádost o vyjádření
k existenci provozovaného vodohospodářského zařízení a stanovení podmínek
pro styk s tímto zařízením
Před vyplněním žádosti si prosím přečtěte vysvětlivky na druhé straně formuláře.
A) Žadatel o vydání vyjádření 1)
Jméno, příjmení a titul
nebo obchodní firma
včetně právní formy
Ulice
Adresa
Obec
Telefon, e-mail

Č. pop.
PSČ
Mobil

B) Stavebník (investor) 1) - vyplňte pouze pokud se liší od žadatele
Jméno, příjmení a titul
nebo obchodní firma
včetně právní formy
Ulice
Adresa
Obec
Telefon, e-mail

Č. pop.
PSČ
Mobil

C) Zájmové území 1)
Název stavby: 3)
Bližší popis stavby: 4)

Obec
Ulice
Zájmové území
Kat. území
Č. parcely
Důvod pro který má být vyjádření vydáno: 5)

Č. pop.

Společně s žádostí nám prosím doručte tyto přílohy: 2)
1. Katastrální mapu s vyznačením zájmového území či předmětné stavby
2. PD dle stupně řízení, ke kterému žádáte o vyjádření
S vyjádřením Vám bude pro Vaše zájmové území v případě střetu s podzemním
vedením v naší správě a v případě požadavku na napojení předaná kopie mapy v listinné
formě s orientačním zakreslením vodárenských zařízení.
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Žadatel se svým podpisem zavazuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné, a
že nebude námi poskytnuté informace a data neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, či půjčovat bez souhlasu poskytovatele.
Počet listů příloh:

V……………………..dne………………

Podpis žadatele……..………..……

Vysvětlivky:
1)
Vyplňte hůlkovým písmem.
2)
Nehodící se škrtněte.
3)
Uveďte název stavby, ke které má být vyjádření vydáno.
4)
Uveďte bližší údaje o stavbě včetně specifikace všech objektů, které jsou součástí, jako
například, zda bude zřízena: vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, plynovodní přípojka,
elektropřípojka, oplocení, příjezdová komunikace (chodník).
5)
Uveďte důvod pro vydání vyjádření jako například: vyjádření k předprojektové nebo
projektové dokumentaci, doklad k žádosti o vydání stavebního povolení, zjištění při koupi
pozemku, žadatel je vlastníkem pozemku.
Pokud Vámi doručené přílohy k žádosti nebudou mít dostatečnou vypovídající
schopnost, budou Vás zaměstnanci VaK Bruntál a.s. kontaktovat.
Vyplněnou žádost (včetně příloh) prosím doručte nebo zašlete poštou na pracoviště
vyjadřování: VaK Bruntál a.s., tř. Práce 42, 792 01 Bruntál.
Úřední dny pracoviště vyjadřování: pondělí - pátek 7:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
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