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Výstavba kanalizace a kanalizačních přípojek ve Veselé

Informace, doporučení a kontakty

Kanalizační přípojky - terminologie:
Pro podporu výstavby kanalizačních přípojek k existujícím objektům budou z celkových nákladů stavby
kanalizace uhrazeny náklady na vybudování veřejné části kanalizačních přípojek (úsek kanalizační
přípojky od napojení na veřejný kanalizační řad k hranici připojované nemovitosti).
Výběr z § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích ke kanalizačním přípojkám:
(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není
vodním dílem.
(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako
vodotěsná …
(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto
jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které
tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.
(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku
nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Souhrn doporučených kroků pro zdárnou realizaci:
a) Počítat v roce 2011 – 2012 s finančními prostředky na realizaci přípojky na vlastním pozemku
vč. dokumentace.
Pro financování přípojek lze využít např. výhodnou půjčku z Fondu rozvoje bydlení na území města Mnichovo
Hradiště, informace získáte na městském úřadě u odboru FŠO, viz také webové stránky města:
http://www.mnhradiste.cz/.

b) Připravit realizaci provedení soukromé části přípojky podle dokumentace pro územní souhlas, a
to buď:
- zhotovitelem stavby - fy BAK
- jinou stavební firmou, která DP provede
- svépomocí

Další důležité informace
Pro jednotlivé etapy výstavby kanalizace a přípojek proběhnou podrobné informativní schůzky
podle harmonogramu stavby, na které budou vlastníci připojovaných nemovitostí v dostatečném
předstihu písemně pozváni.
Mimo to budou během vlastní realizace stavby kanalizace probíhat pravidelné kontrolní dny, při kterých
vám rádi poradíme či s vámi projednáme vaše dotazy či připomínky. Jejich termíny budou upřesněny
prostřednictvím OV Veselá.
Ke zprovoznění kanalizace dojde až po dokončení a kolaudaci všech stok ve Veselé, nelze tedy
počítat s průběžným napojováním.

Kontaktní údaje:
Během přípravy a realizace přípojky se kromě svého projektanta domovní přípojky můžete
obrátit podle povahy věci na tyto konkrétní osoby:
Ing. Miloš Krůfa - městský investor
telefon: 326 776 660

e-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz

Jiří Bouma – technický dozor investora, Realstav Mladá Boleslav
telefon: 326 323 419
e-mail: jbouma-realstav@email.cz
Martin Mikula – stavbyvedoucí, BAK Trutnov (např. projednání realizace soukromých částí přípojek)
telefon:
603 567 134
e-mail: mikula@bak.cz
Libor Koloc - Osadní výbor Veselá
telefon: 720 415 218

e-mail: libor.koloc@seznam.cz

Vypracoval:
Ing. Miloš Krůfa, vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

