Obec Veltruby, Sportovní 239, 280 02 Veltruby, IČ : 00235881 ( dále jen Obec )
Obecní úřad Veltruby, Sportovní 239, 280 02 Veltruby, ( dále jen OÚ )

Vyjádření Obce a OÚ k uzavření smlouvy s provozovatelem kanalizace při
využití vybudované části gravitační přípojky kanalizace (dále jen GPK)
Obec jako vlastník GPK a OÚ jako silniční správní úřad ve věcech místní
komunikací vydává podmíněný souhlas k uzavření smlouvy o odběru
splaškových vod z nemovitosti patřící
Žadateli(ům) ( Jméno(a), adresa(y) trvalého bydliště, telefon(y) ):

Místo připojení GPK - GPS souřadnice umístění podtlakové šachty dle portálu https://mapy.cz,
Nástroje, Vlastní bod, ve tvaru “XX.XXXXXXXN, YY.YYYYYYYE” ) :
Výše zaplaceného příspěvku na vybudování části GPK v platné výši tj. …………………... Kč,
pokud si nevybudoval vlastní kanalizační přípojku na hlavní řád.
Datum úhrady příspěvku na vybudování části GPK :
Projektová dokumentace GPK ( dále jen PD ) odpovídá platným normám ( co nejblíže k GPK je
umístěno odvětrání gravitační přípojky potrubím o stejném průměru jako gravitační přípojka, minimální
dimenze gravitačního potrubí DN 160, revizní šachty a další bude dle platných předpisů a státních
norem) : Projektant :
Datum schválení obcí :
Potrubí GPK na veřejném prostranství nebo na pozemcích obce, které nevybudovala obec :
1. je opatřena vyhledávacím vodičem vyústěným v podtlakové šachtě : Ano /Ne
2. Předáno s geodetickým zaměřením ve formátu pdf a dwg : Ano /Ne
Další podmínky souhlasu :
● žadatel zajistí na vlastní náklady před započetím výkopových prací vytyčení všech sítí (NN, VO,
Plyn, Telefon a další)
● žadatel uvede na vlastní náklady stavbou dotčené pozemky, komunikace a chodníky do
původního stavu a zajistí pořízení fotodokumentace stavu před stavbou
● záruka na práce a materiál spojený s uvedením dotčených pozemků, komunikací a chodníků do
původního stavu je pod dobu 5 let od předání díla Obci
● před zásypem potrubí na obecních pozemcích vyzve telefonicky Obec a zástupce
provozovatele k možnosti kontroly uložení potrubí
● hutnění výkopu bude prováděno minimálně po 30 cm
● pokud je nutné omezení provozu na komunikacích, chodnících, zajistí přechodné dopravní
opatření
● kolaudace stavby bez závad, jejíž je přípojka součástí, pokud není stavba na územní souhlas
Tento podmíněný souhlas je podmínkou k uzavření smlouvy mezi provozovatelem GPK a
žadatelem o odběru splaškových vod z nemovitosti žadatele.
Dne :

podpis žadatele(ů)

razítka a podpisy zástupce Obce a OÚ

