
   ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

1. Na stavebním pozemku 
a) je vlastní studna s přípojkou vody do objektu 
b) je vlastní studna bez přípojky do objektu a není propojena s rozvody vody po objektu 
c) není vlastní studna 
d) je systém následného využití dešťových vod pro užitkovou vodu (sociální zařízení, pračky) 

 
2. Přípojky vody do objektu, jehož jsem vlastníkem tvoří: 

a) pouze veřejná přípojka pitné vody 
b) pouze přípojka vody z vlastní studny 
c) přípojka vody z vlastní studny nebo druhotného využití dešťových vod a současně veřejná 

přípojka pitné vody 
 
3. Množství vody přitékající do objektu: 

a) z veřejného vodovodu je měřeno fakturačním měřidlem Vodáren Mělník, 
číslo vodoměru: ……………………………………………… 

b) ze studny je měřeno fakturačním měřidlem osazeným autorizovanou firmou, 
číslo vodoměru: ……………………………………………… 

c) ze systému druhotného využití dešťových vod je měřeno fakturačním měřidlem osazeným 
autorizovanou firmou, číslo vodoměru ……………………………………………. 

d) ze studny, resp. systému druhotného využití dešťových vod, není měřeno fakturačním měřidlem 
osazeným autorizovanou firmou 

 
4. Stav vodoměrů: 

a) stav vodoměru osazeném na veřejném vodovodu byl ke dni napojení na 
 
veřejnou kanalizaci  ……………….  m3 

 
b) stav vodoměru osazeném na přívodu vody do objektu ze studny byl ke dni 

napojení na veřejnou kanalizaci ……………….  m3 
c) stav vodoměru osazeném na systému druhotného využití dešťových vod na přívodu do objektu 

byl ke dni napojení na veřejnou kanalizaci ……………….  m3 
      Poznámka: Dnem napojení na veřejnou kanalizaci se rozumí  zprovoznění domovní čerpací šachty 
propojením s veřejnou částí kanalizační přípojky. 
 
5. Doklady 

a) stav vodoměru osazeném na přípojce z městského vodovodu dokládám kopií 
fakturace vody od Vodáren Mělník z nejbližšího období předcházejícího datumu napojení na 
veřejnou  kanalizaci  

b) stav vodoměru osazeném na přípojce ze studny, resp. systému druhotného využití dešťových 
vod dokládám kopií montážního listu od autorizované firmy, která prováděla osazení fakturačního 
měřidla, s vyznačením datumu osazení a stavem vodoměru 

 
6.   Datum napojení na veřejnou kanalizaci / převodu nemovitosti na nového majitele …………….. 
 
Platné odpovědi zakroužkujte a doplňte. 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem poskytl úplné a pravdivé informace a jsem si vědom právních důsledků 
v případě zatajení nebo neúplného sdělení výše uvedených skutečností rozhodných pro stanovení platby 
stočného z mého objektu. 
 
Dne: ………………. 
 
Vlastník objektu (jméno) : ……………………….. 
 
Adresa: …………………………….………………. 
 
       ……………………………………… 
        podpis vlastníka objektu 
 


