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Obec Borová – kanalizace DSO Oldřiš - Borová 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
k odvádění odpadních vod do veřejné splaškové kanalizace v obci Borová 

 

Já ……………………………………………………………………...........................……..............,  

datum narození …………………………………………………, 

trvale bytem:………………………………………………………………………………….............,  

tímto čestně prohlašuji, že nemovitost v mém vlastnictví na adrese: 

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

je zásobována vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu: 

 - JE zásobována vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Borová* 

 - k úplné nebo částečné dodávce vody do nemovitosti NENÍ používána studna na 

pozemku majitele nemovitosti či na pozemku jiného majitele a z tohoto zdroje nejsou 

odváděny žádné odpadní vody do kanalizace* 

 

je zásobována vodou úplně nebo částečné z vlastního zdroje vody:  

 - k úplné nebo částečné dodávce vody do nemovitosti JE používána studna na pozemku 

majitele nemovitosti či na pozemku jiného majitele a z tohoto zdroje jsou odváděny odpadní 

vody do splaškové kanalizace* 

 - množství vody dodávané ze studny do nemovitosti JE měřeno certifikovaným 

měřidlem – vodoměrem* 

 - množství vody dodávané ze studny do nemovitosti NENÍ měřeno certifikovaným 

měřidlem – vodoměrem. V tomto případě bude spotřeba vody pro výpočet stočného 

určena paušálem dle počtu žijících osob v nemovitosti. Dle ustanovení vyhlášky č. 

428/2001 Sb. v platném znění bude stanovena roční spotřeba vody na jednu osobu* 

 

Vysvětlení: V případě používání obou zdrojů vody označte obě varianty včetně způsobu 

měření spotřeby vody. 

 

 Dále čestně prohlašuji, že při realizaci domovní kanalizační přípojky dodržím 

podmínky stanovené provozovatelem veřejné kanalizace DSO Oldřiš - Borová. Jedná 

se zejména o tyto základní podmínky: 

- domovní přípojku BUDU provádět dle schválené projektové dokumentace 

* správný údaj označte 



2 

- případné křížení a souběh kanalizační přípojky s ostatními inženýrskými sítěmi BUDE 

proveden dle ustanovení příslušných norem a prováděcích předpisů 

- potrubí domovní přípojky BUDE provedeno tak, aby bylo 100 % těsné 

- do kanalizační přípojky BUDE připojen přímo výtok splaškové vody z domu, NEBUDE 

připojen pouze přepad ze stávající jímky 

- do kanalizační přípojky NEBUDOU svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných 

ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody 

z bazénů, vody z mytí automobilů apod. 

- před záhozem potrubí přípojky BUDU kontaktovat zástupce obce pro kontrolu provedení 

potrubí a pro pořízení fotodokumentace zakrývaných částí !!! 

- do kanalizační přípojky NEBUDOU vypouštěny domovní odpady z drtičů odpadů a veškeré 

použité jedlé oleje z domácnosti 

- s odpadními vodami ze stávajících septiků, žump a domovních ČOV bude naloženo dle 

zákona o odpadech a NEBUDOU přečerpány do kanalizační stoky. 

- skutečné zapojení a připojení splaškových vod BUDE možné až po odsouhlasení 

provedení obcí - kontrolováno bude nejen provedení potrubí před jeho záhozem, ale 

také způsob napojení !!! 

- skutečné zapojení a připojení splaškových vod BUDE dále možné po podpisu smlouvy o 

připojení se zápisem stavu vodoměru v okamžiku připojení ke kanalizaci 

- jsem si vědom, že svévolné připojení a nedodržení stanovených podmínek je 

protiprávní !!! 

 

Výkopové práce provede:     

 

.................................................................................................................................................... 

 

Kanalizační potrubí a napojení provede: 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto prohlášení byly uvedeny pravdivě. Při 

realizaci domovní kanalizační přípojky dodržím podmínky stanovené provozovatelem 

veřejné kanalizace DSO Oldřiš - Borová. Jsem si vědom, že uvedením nepravdivých 

informací budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům. 

V Borové dne ………………………… 

…………………………………………… 

        podpis vlastníka nemovitosti 


