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Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. 

 

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ DALŠÍHO VODOMĚRU PRO ÚČTOVÁNÍ STOČNÉHO 
 

Adresa odběrného místa 

Obec:  _______________________________________________ PSČ: ___________________________ 

Ulice:  _______________________________________________ ČP/PPČ:  ___________________________ 

Rodinný dům ☐  Rekreační dům ☐ Objekt pro podnikání ☐  Pozemek ☐ 

 

Žadatel 

Název, jméno: ____________________________________________________________________________ 

IČ:  ________________________  DIČ:  ________________________ 

Tel:  ________________________  E-mail: ________________________ 

Způsob doručení vyjádření: Poštou ☐ E-mailem ☐ 

 

Existence kanalizační přípojky odpadních vod  

splaškových _   průmyslových _  dešťových _ 

 

Zdroj užitkové vody 

studna _    akumulační dešťová nádrž _ 

jiný:   ____________________________________________________________________________ 

 

Využití užitkové vody 

WC _   pračka _     

jiné:    ____________________________________________________________________________ 

 

Přípojka užitkové vody pro použití v domácnosti: 

Vzdálenost vodoměru od čerpadla (studna, dešťová nádrž):   _____________________________ m 
 
 
Umístění hlavního vodoměru: 
 
ve vodoměrné šachtě _              v objektu _ 
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Vodoměrná šachta (pokud je využívaná): 
 
Materiál:  __________________________________________________________________________ 
 
Rozměry:  __________________________________________________________________________ 
 
Potrubí: 
 
      PE 100 20 x 1,9 SDR11 
 
      PE 100 25 x 2,3 SDR11 
 
      PE 100 32 x 3,0 SDR11 
 
      Jiné:   __________________________________________________________________________ 

 

 

Poznámky: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Realizace přípojky 

Odbornou firmou. Místní šetření a zaplombování provede provozovatel. 

 

Upozornění: 

Při neoprávněném vypouštění odpadních vod do veřejné splaškové kanalizace z vlastního zdroje (studny, 
dešťová nádrž), hrozí, dle zákona č. 274/2001 Sb., sankce ve výši až 50 000 Kč ve správním řízení. A to dle §32 
odstavce 5 písmena c, kdy výše této sankce je určena §32 odstavcem 7 písmenem b. 

Při neoprávněném propojení vnitřního vodovodního potrubí resp. mísení pitné vody z vodovodního řadu s 
vodou užitkovou z vlastního zdroje (studna, dešťové nádrže), hrozí, dle zákona č. 274/2001 Sb., sankce ve 
výši až 100 000 Kč ve správním řízení. A to dle §32 odstavce 1 písmena g, kdy výše této sankce je určena §32 
odstavcem 7 písmenem c. 

 

Žadatel potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že se seznámil s podmínkami pro poskytnutí informace 
o možnosti připojení na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci 

Datum a podpis   

 

_________________________________    

Žadatel       
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