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Žádost o napuštění bazénu 

 

1. Nemovitost, u které se bazén nachází: 

Místo: ______________________________________________ Ulice: _____________________________________________ 

 

Číslo parcely: __________________________________ PSČ: ____________________ Tel.: ___________________________ 

 

Druh:  Rodinný dům  Rekreační dům  Objekt pro podnikání  

 

2. Žadatel: 

       Jméno a příjmení Název organizace ________________________________________________________________________ 

 

Adresa: _______________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E-mail.: ____________________________________  Tel.: ___________________________________________ 

 

Způsob doručení vyjádření (kontaktní informace vyplňujte čitelně):  

 

        Poštou     E-mailem 

 

3. Údaje o bazénu:     

Rozměry bazénu:………………………….(délka x šířka x hloubka) 

Objem bazénu:…………………..m3 

Objem vody, který chce žadatel dopustit:…………………….m3 

 

4. Jak bude naloženo z vodou z bazénu po koupací sezóně? 

voda bude vypuštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu 

zadavatel s vodou naloží jiným způsobem, a to……………………………………………………………… 

 

Čestné prohlášení 

Žadatel potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že se seznámil s podmínkami pro napuštění bazénu, které jsou uvedeny 
v příloze tohoto tiskopisu. 

 

 Datum: ________________________  Podpis: ____________________________ 
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PODMÍNKY PRO NAPUŠTĚNÍ BAZÉNU 

zaměstnanci Technických služeb města Úvaly, p. o. (dále jen TSÚ) jsou následující: 

1. Žadateli bude fakturováno vodné za množství napuštěné vody ve výši shodné s aktuální cenou vodného pro příslušný 
rok. 

2. Pokud bude voda z bazénu po sezóně vypuštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu, bude žadateli fakturováno také 
stočné ve výši shodné s aktuální cenou stočného pro příslušný rok. 

3. Žadateli bude fakturována práce spojená s napuštěním bazénu v ceně 350 Kč na hodinu bez DPH. 

4. Zaměstnanci Technických služeb musí postupovat v souladu s provozním řádem vodovodu pro veřejnou potřebu. 

5. Bude – li bazén napuštěn bez kladného vyjádření k žádosti či v rozporu s žádostí, bude tento čin považován  
za neoprávněným odběrem vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a bude řešen v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.,  
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. 


