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Vážení občané, 

v naší obci probíhá výstavba splaškové kanalizace. Současně s tím probíhá i výstavba tzv.veřejných částí 

kanalizačních přípojek.  

V červnu roku 2016 Vás navštívili projektanti těchto veřejných částí přípojek za účelem zaměření Vašich 

stávajících ležatých kanalizací z domu do žumpy, septiku, příp.ČOV a ve spolupráci s Vámi i návrhem 

nejvhodnější trasy přípojky přes Váš pozemek. Na místě byla zakreslena skica trasy, kterou jste jim 

podepsali. Toto zaměření bylo dále využito při projektování veřejné kanalizace po stránce výškové, 

směrové a zároveň pro určení místa vysazení odbočky pro Váš dům. Na stavbu takto navržené veřejné 

kanalizace i veřejných částí přípojek bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Letos byla zahájena stavba kanalizace a během výstavby jste v několika případech oslovili 

stavbyvedoucího prováděcí firmy s přáním posunutí odbočky Vaší přípojky do jiného místa. 

Po dokončení výstavby veřejné kanalizace je nutné položit ještě tzv.vnitřní kanalizaci, tedy potrubí mezi 

připravenou veřejnou částí kanalizační přípojky (většinou ukončenou revizní šachtou) a stávající ležatou 

kanalizací. Tomu by mělo předcházet vypracování projektu této vnitřní kanalizace a povolení územním 

souhlasem. 

Projektant veřejných částí kan.přípojek společnost Ing.Evžen Kozák s.r.o. Vám nabízí zpracování těchto 

projektů, a to vzhledem k výše napsanému takto: 

- u kanalizačních přípojek, které jsou uloženy v původně navržených trasách z roku 2016, nabízí 

zpracování projektu včetně zajištění územního souhlasu za cenu 2.300,-Kč včetně DPH 

- u kanalizačních přípojek, kde jste si vyjednali s prováděcí firmou změnu trasy oproti trasám 

zaměřeným v roce 2016, nabízí zpracování projektu včetně zajištění územního souhlasu za cenu 

3.100,-Kč včetně DPH, protože projektant Vás bude muset ještě jednou navštívit a na místě 

znovu ověřit , případně zaměřit novou trasu přes Váš pozemek 

V případě Vašeho zájmu o zpracování projektové dokumentace vnitřní kanalizace včetně zajištění 

územního souhlasu od společnosti Ing.Evžen Kozák s.r.o. se prosím zapište v kanceláři Obecního úřadu 

v Jivině do 15.11.2019. 

 

Děkuji, s pozdravem                                                                                        

                                                                                                                                                  Tomáš Pytloun 

                                                                                                                                                   Starosta obce 

 

 

 
 

 

 

 

 


