Protokol o fyzické kontrole napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci
(provedení kanalizační přípojky na soukromém pozemku)
vybudovanou v rámci projektu „Kout na Šumavě – II. etapa kanalizace“
Nemovitost: Rodinný dům Kout na Šumavě, číslo popisné __________
parcelní číslo (pozemek, na němž je umístěna kanalizační přípojka):__________
Vlastník nemovitosti: jméno a příjmení ____________________
datum narození: ____________________
bydliště: ______________________________________________
Prohlášení vlastníka nemovitosti
Já, výše uvedený vlastník nemovitosti prohlašuji, že:

do kanalizační přípojky nejsou zaústěny dešťové vody ze střech a zpevněných ploch
stavebních objektů,

do kanalizační přípojky nejsou napojeny balastní vody (tzn. spodní vody, přepad ze
studny, drenáže apod.),

byl(a) vyřazen(a) z provozu:
* septik a jeho obsah byl zlikvidován nezávadným způsobem
* domovní čistírna odpadních vod a její obsah byl zlikvidován nezávadným způsobem

likvidace funkce septiku byla – bude* provedena následujícím způsobem:
* septik stavebně odstraněn a prostor zavezen inertním materiálem
* septik využít jako dešťová zdrž
* septik využít jiným způsobem, jakým?:
__________________________________________________________


likvidace funkce ČOV byla – bude* provedena následujícím způsobem:
* ČOV stavebně odstraněna a prostor zavezen inertním materiálem
* ČOV využita jako dešťová zdrž
* ČOV využita jiným způsobem, jakým?
__________________________________________________________

*nehodící se škrtněte
Současně jako vlastník nemovitosti beru na vědomí, že stará kanalizace, která je
do současné doby funkční, není určena pro odvod splaškových, ale dešťových vod.
V případě, že z mé strany nedošlo k přepojení veškerých splaškových vod bez
dešťových a balastních vod do nově vybudované kanalizace se vystavuji nebezpečí
sankcí.
Závěr fyzické kontroly:
Níže uvedeného dne byla za účasti vlastníka nemovitosti provedena fyzická kontrola
napojení objektu na veřejnou kanalizaci. Zástupci provozovatele, obce Kout na Šumavě,
svými podpisy stvrzují, že:
a) k napojení nemovitosti došlo odborným způsobem a skutečnosti uvedené v Prohlášení
vlastníka jsou pravdivé
b) v termínu do _____________ je nutné _______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

v Koutě na Šumavě dne _____________________

______________________
vlastník nemovitosti

______________________
obec Kout na Šumavě

