
Přehled kroků potřebných pro zřízení přípojky 

Krok Činnost Popis Co žadatel potřebuje Poskytuje 

1. 

Údaje o vodovodní a 
kanalizační síti a 
možnosti napojení 
nemovitosti 

Získání údajů o prostorovém umístění vodovodu a 
kanalizace pro veřejnou potřebu s možností napojení 
+ požadavky 1. SčV, a.s. na technické provedení 
přípojky a obsah projektové dokumentace. 

Žádost o vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení 
včetně lokalizace požadovaného místa napojení. 

1. SčV, a.s. – 
místně příslušný 
technický úsek 

2. 
Projektová dokumentace 
přípojky 

Zpracování projektové dokumentace přípojky na 
základě vydaného vyjádření k možnosti napojení a 
technických podmínek 1. SčV, a.s. (viz krok č. 1.). 

Údaje o vodovodních, kanalizačních a ostatních sítích, 
stavební záměr. 

Odborný projektant, 
dle §159 
Stavebního zákona 

3. 
Vyjádření k projektové 
dokumentaci přípojky 

Posouzení projektu včetně dodržení technických 
podmínek 1. SčV, a.s. a stanovení podmínek pro 
výstavbu přípojky. 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci a projektovou 
dokumentaci přípojky. 

1. SčV, a.s. – 
místně příslušný 
technický úsek 

 

4. Povolení ke stavbě 
Získání územního souhlasu nebo územního 
rozhodnutí nebo stavebního povolení. 

Určí příslušný stavební úřad.  Stavební úřad  

 

5. 
Přihlášení k odběru vody      
a odvádění odpadních 
vod 

Zaevidování nového odběrného místa OM, získání 
všeobecných dodacích podmínek a uzavření smlouvy 
o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 

Vyplněný formulář pro Smlouvu na vodné a stočné  

Projektovou dokumentaci přípojky (odsouhlasenou 1. SčV, 
a.s.) 

Kopii územního souhlasu, územního rozhodnutí nebo 
stavebního povolení s nabytím právní moci  

Kopii platného výpisu z katastru nemovitosti 

Pověření či zmocnění k jednání v případě zastupování jiné 
osoby 

Kopii živnostenského listu (pouze u podnikatelů) 

Výpis z obchodního rejstříku (pouze u právnických osob) 

1. SčV, a.s. – 
místně příslušné 
zákaznické centrum 
nebo kontaktní 
místo 

 

6. 
Žádost o zřízení 
vodovodní a kanalizační 
přípojky 

Požadavek na zřízení (kontrolu stavby) vodovodní a 
kanalizační přípojky + osazení vodoměru. 

Splnění kroku č. 5.   

 



7. Výkopové práce 
Zahájení výkopových prací oznámí stavebník místně  
příslušnému Provoznímu úseku, a to 5 prac. dnů 
předem, pokud nebylo s 1. SčV, a.s. dohodnuto jinak. 

Projektovou dokumentaci přípojky, platná vyjádření 
stavbou dotčených organizací, Žádost o zřízení vodovodní a 
kanalizační přípojky, platné povolení ke stavbě, dodržení 
§160 Stavebního zákona. 

Odborná firma nebo 
stavebník nebo 1. 
SčV,a.s. - místně 
příslušný provozní 
úsek 

8. 

Napojení na vodovodní 
řad 

Připojení vodovodní přípojky na vodovodní řad je 
oprávněna provádět pouze 1. SčV, a.s. 1. SčV, a.s. - místně 

příslušný Provozní 
úsek Napojení na kanalizační 

řad 
Připojení kanalizační přípojky na kanalizační řad je 
oprávněna provádět pouze 1. SčV, a.s.. 

9.  
Pokládka a montáž 
potrubí 

Provedení pokládky potrubí do rýhy a montáž 
potrubí. 

Odborná firma nebo 
1. SčV, a.s. – 
místně příslušný 
provozní úsek 

10.  
Dozor 1. SčV, a.s. při 
výstavbě přípojky 

V průběhu realizace stavby přípojky provádí 
pracovník 1. SčV, a.s. průběžný stavební dozor, 
pokud stavbu provádí jiná odborná firma. 

1. SčV,a.s. - místně 
příslušný provozní 
úsek 

11. 

Tlaková zkouška 
vodovodní přípojky + 
dezinfekce  

Zkouška se provádí před záhozem potrubí. 
K provedení zkoušky je stavebník povinen přizvat 
pracovníka 1. SčV, a.s., pokud stavbu provádí jiná 
odborná firma. 

Stavbu přípojky před záhozem, Žádost o zřízení vodovodní a 
kanalizační přípojky 

Odborná firma nebo 
1. SčV, a.s. – 
místně příslušný 
provozní úsek Zkouška vodotěsnosti 

kanalizační přípojky 

12. 
Zaměření skutečného 
provedení přípojky 

Zaměření skutečného provedení přípojky před 
záhozem pracovníkem 1. SčV, a.s. nebo předání 
geodetického zaměření 1. SčV, a.s., pokud zaměření  

provádí jiná odborná geodetická firma. 

Dokončenou stavbu přípojky před záhozem, Žádost o 
zřízení vodovodní a kanalizační přípojky. 

1. SčV, a.s. nebo 
odborná geodetická 
firma  

13. 
Žádost o osazení 
vodoměru 

Montáž a zaplombování vodoměrné sestavy doložení 
splnění podmínek pro zprovoznění vodovodní 
přípojky 

Dokončenou stavbu přípojky, předané zaměření skutečného 
provedení přípojky, Žádost - Dokumentační list žádosti o 
zřízení vodovodní a kanalizační přípojky potvrzený 
provozním úsekem včetně Zaměření skutečného provedení 
stavby přípojky. 

1. SčV, a.s. – 
místně příslušný 
provozní úsek 
příslušné 
zákaznické centrum 
nebo kontaktní 
místo 

 



14. 

Revize 
vodovodní/kanalizační 
přípojky. Potvrzení 
napojení na 
vodovod/kanalizaci, 
vydání souhlasu k 
trvalému užívání 

Kontrola povrchových znaků a revizní šachty, 
doložení splnění podmínek pro zprovoznění 
vodovodní/ kanalizační přípojky 

Dokumentační list žádosti o zřízení vodovodní a kanalizační 
přípojky potvrzený provozním úsekem včetně Zaměření 
skutečného provedení stavby přípojky. 

1. SčV, a.s. – 
místně příslušný 
technický úsek 

 

 

15. Osazení vodoměru Montáž a zaplombování vodoměrné sestavy. 
Žádost o vodovodní a kanalizační přípojku prokazující 
splnění všech předchozích kroků. 

1. SčV, a.s. – 
místně příslušný 
provozní úsek, 
příslušné 
zákaznické centrum 
nebo kontaktní 
místo 

 

16. 

Zahájení dodávky pitné 
vody - Smlouva 

 

 

Zahájení dodávky pitné 
vody – Smlouva 

Závěrečná kontrola splnění všech podmínek 
provozovatele, uzavření Smlouvy o dodávce vody a 
odvádění odpadních vod. Po osazení vodoměru 
(potvrzený montážní list odběratelem), potvrzení o 
propojení kanalizační přípojky s kanalizačním řadem a 
vnitřními rozvody nemovitosti od provozního úseku   

Potvrzený Montážní lístek vodoměru/dotazník dle směrných 
čísel. 

1. SčV, a.s. – 
místně příslušný 
provozní úsek, 
příslušné 
zákaznické centrum 
nebo kontaktní 
místo 

 

 


