
  

  

Příloha č. 1 smlouvy 
AKCIONÁŘI  NÁJEM: 

- u staveb s RN nad 1 mil (bez DPH) vždy 

- u staveb s RN do 1. mil (bez DPH) s vadami pro převzetí do majetku     (VYBERTE VARIANTU) 

                                                          

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přítkovská 1689, Teplice 415 50 

IČO 49 09 94 69 

(přejímací organizace, dále též SVS a.s.) 

 

 

Zápis 

o předání a převzetí stavby 
 (nebo její dokončené části) 

do nájmu * 

 

 

   č. j. dle SK/MK   

 

 

    Číslo stavby:    

 

Datum převzetí : 

         viz.Smlouva*                                              
 

Název předmětu převzetí:      

                         

 
(V závorce uveďte název stavby dle stavebního povolení) 

Popis (přílohou PP je vždy přehledná situace území s vyznačením  přebíraného majetku, v případě, že se novou 

stavbou nahradila nebo doplnila stavba původní, uvést i název a funkci původní stavby a případně její osud): 

Původní stavba (název, funkce, evidenční číslo HIM SVS a případně osud původní stavby): 

 

Nová stavba:                               

                            

Součástí vodovodu jsou hydranty pro požární účely: ANO/NE 

(Pokud ano vyznačí se v přiložené situaci a uvede se v popisu) 

Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky. 

Součástí převzetí jsou navrtávací pasy vodovodních přípojek včetně uzávěru: NE/ANO (počet), seznam 

připojení (nemovitostí, pozemků viz příloha) 

Návrh na vyřazení z majetkové evidence zpracován : NE/ANO – číslo: 

I. Zařízení již SčVK provozuje ANO / NE 

II. ID (objektu) Korund: 

(Při předávání ÚV, ČOV, ČS, ČSOV, VDJ, výusť, jímací objekt a odlehčovací komora, uvést číslo 

korundu objektu) 

III. Evidenční číslo HIM majetku SVS navazující VHI: 

IV. Název mezilehlého vlastníka č. 1: 

Akcionář:    ANO / NE 

Projednáno v SK/MK : ANO (č. j. .................) / NE  

V.  Název mezilehlého vlastníka č. 2: 

Akcionář:    ANO / NE 

Projednáno v SK/MK : ANO (č. j. .................) / NE  

                    

Katastrální území, parcelní čísla a majitelé pozemků (V případě, kdy je pozemků více než 5, použijte přílohu): 

 

Pozemek č. ......  bude odkoupen ano/ne. – geometrický plán, záznam v katastru, smlouva o koupi pozemku č....... 

Kapacity získané: 

 řady – druh, délka, materiál, dimenze, počet a druh prvků                                   

                     

 objekty – druh, počet, název, kapacita, délka přípojky el., apod. 

 

Dosavadní vlastník: 

                                                        

                                                                                                                                                                        

Povolení stavby: ______________                                   dne   _________    č.j. _______________     vydal   ___________ 

     

Kolaudace:         ______________                                   dne   _________    č.j. _______________     vydal   ___________ 

 

Případně zkušební provoz či předčasné užívání:  _________ dne    __________   č.j. _______________     vydal   ___________ 

 

Případně povolení k nakládání s vodami:  _________  dne   _________   č.j.______________   vydal  __________ 

 

V případě existence povolení k nakládání s vodami splní provozovatel povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu 

změnu majitele pozemku či stavby do 2 měsíců od převodu dle § 11, odst. 1 vodního zákona. 



  

  

Přístup k zařízení (objektům) je 

z veřejně přístupné příjezdové komunikace: ANO/NE 

 

(v případě záporné odpovědi je nutné dořešit „vklad práva služebnosti cesty“ na pozemky přes které je nutné přejít 

případně smluvně zajistit odkup těchto pozemků. (investor) 

Vklad do katastru nemovitostí - oddělené pozemky v oplocení a nadzemní stavby včetně pozemků ( investor): 

 

Vklad služebnosti inženýrské sítě (investor): 

 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě: číslo ______________       ze dne   _________    

Smlouva o budoucí smlouvě: číslo ______________       ze dne   _________    

Soupis vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí stavby nebránících užívání : 

          

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků: 

(jenom sem - pokud je důvodem nájmu zřízení služebnosti inženýrské sítě) 

 

Další ujednání: Investor zajistí geodetické zaměření. 

                                           

Projektová dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření v souřadnicích a listinných dokladů 

je archivována u provozovatele SčVK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Projektant:  _____________________ 

Zhotovitel stavby: _________________ 

Záruční doba končí dnem ______ 

 

Přílohy: 

1. Situace s vyznačením přebíraného zařízení –      listů 

2. Seznam dotčených pozemků a jejich majitelů –       listů 

 

Zástupci vlastníka odevzdávají a zástupci přejímající organizace přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle 

ustanovení příslušných zákonů. 

 

 

Účastníci řízení 

 

  

Jméno a příjmení                                                        

 

Funkce 

 

 

Razítko a podpis 

 

Předávající  

 

 

 

 

Přejímající         

organizace 

SVS a.s. 

 

 

 

 

Provozovatel 

SčVK   

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petra Aschenbrennerová, Ph.D. 

 

___________ 

 

 

 

 

oblastní provozní 

inspektor 

  

 

 

 

 

manažer ÚTPČ 

 

 

Tento Zápis je přílohou č. 1 příslušné smlouvy a je její nedílnou součástí. 

Zpracoval: 

Datum:    

         * datem převzetí stavby do nájmu vzniká SčVK povinnost zahájit provozování 


