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Vlastník m budov
ur ených k napojení na nov budovanou
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Stavební ízení – kanaliza ní p ípojky

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás, jako vlastníka budovy ur ené k napojení na nov budovanou ve ejnou
oddílnou kanalizaci „Kanalizace nad Miletou“, jejíž realizace bude provedena v m sících zá í až
listopad 2017.
Pro napojení Vaší budovy na kanalizaci je podle stavebního zákona nutný územní souhlas nebo
územní rozhodnutí (nad 50 m délky p ípojky). M stys erný D l pro každého z Vás zdarma
zajistí v rámci stavebního ízení podání žádosti o územní souhlas, p íp. územní rozhodnutí.
V pr hu m síc srpen a zá í 2017 Vás osloví zástupce m stysem vybrané firmy, která
s Vámi dohodne zp sob napojení Vaší budovy, následn zpracuje žádost se všemi pot ebnými
náležitostmi a na základ Vašeho souhlasu žádost podá na stavební ú ad. Pro Vás to tak bude
znamenat jedinou starost, a to sou innost v prvotní fázi p ípravy žádosti.
Vlastní realizace p ípojky je pak Vaší záležitostí, záleží jen na Vás, jakým zp sobem ji
provedete (vlastními silami, dodavatelskou firmou nebo kombinací obou možností). Pro
zlevn ní Vašich náklad na realizaci p ípojky dohodl m stys 30 % slevu z prodejních cen na
nákup všeho pot ebného materiálu (trubky, kolena, odbo ky, kontrolní šachty apod.) s firmou
Richter + Frenzel v Lánov . Zde si budete moci materiál nakoupit na základ p edloženého
územního souhlasu, p íp. územního rozhodnutí.
ím, že se všichni na kanalizaci napojíte, pokud možno již p i stavb ve ejné ásti
kanalizace, p ípadn v pr hu roku 2018. Upozor uji, že v tšina z Vás nemá od roku 2012
platné povolení s nakládáním s odpadními vodami (seznam k ov ení je k dispozici na ú adu
styse), p íp. máte omezené povolení, a proto napojení t chto budov je nutné ve vztahu
k p ípadným pokutám. Za nepovolené vypoušt ní odpadních vod lze vodoprávním ú adem
Ú Vrchlabí ud lit pokutu až ve výši 100 000 K . I d íve ádn povolené septiky již nespl ují

dnešní zákonné požadavky na išt ní odpadních vod. Napojením na kanalizaci tak vy ešíte
nevyhovující zp sob likvidace odpadních vod Vaší budovy a nebudete vystaveni riziku pokut.
V p ípad Vašeho zájmu o bližší informace p ij te prosím na informa ní sch zku, která se
bude konat v zasedací místnosti ú adu m styse v sobotu 12. srpna 2017 od 10.00 hod.

Pozn.: Projektová dokumentace stavby kanalizace nad Miletou je k nahlédnutí na
http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozvoj-mestyse/projektymestyse/pripravovane-projekty/
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