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Stavebník (investor) žádá tímto o zpracování TECHNICKÉ DOKUMENTACE prípojky na vodovod nebo kanalizaci provozované

spolecností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. Soucasne se zavazuje rídit se platnými legislativními predpisy pro zrizování a

provozování techto prípojek a respektovat požadavky spolecnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s., které jsou uvedeny v
''Technických standardech VP a KP".
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Žadatel potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a že se seznámTi-š podminkamipro pripojení na verejný vodovod a kanalizaci,

které jsou v príloze c.1 tohoto tiskopisu.
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