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Vážení spoluobčané,  

 

výstavba kanalizace se neúprosně blíží, a proto je na čase, abyste začali řešit projekty vašich přípojek 

k nemovitosti.  

Jak již bylo řečeno několikráte, každá přípojka (odbočka k vašemu domu) od hlavního kanalizačního 

řadu je až k hranici vašeho pozemku v režii obce. Část od hranice vašeho pozemku až k napojení na 

odpad si musíme, každý vlastník nemovitosti, uhradit a vybudovat sám.  

Prvním krokem, který každý vlastník musí udělat, je nechat si zpracovat projektovou dokumentaci 

samotné přípojky tak, aby realizační firma, která bude budovat celou veřejnou část kanalizačního 

řadu, věděla, v kterém místě má pro vaši nemovitost položit odbočku se záslepkou. 

Jakmile budete mít projekt hotový, tak ho společně s vyplněnou žádostí pro územní souhlas (formulář 

je pro vás k dispozici na našich webových stránkách pod záložkou kanalizace nebo je ke stažení na 

webových stránkách www.mu-klecany.cz – formuláře a taktéž si ho můžete vyzvednout tištěný na 

našem OÚ) můžete donést na obecní úřad, kde vám vystavíme souhlas s napojením na budoucí 

veřejnou kanalizaci. Následně bychom postupně tak, jak budete dodávat projektovou dokumentaci 

na OÚ, hromadně předávali na stavební úřad do Klecan k vydání územního souhlasu.   

Na Obecní úřad bude nutné předat 4x paré projektové dokumentace přípojky + vyplněná a 

podepsaná žádost k územnímu souhlasu 

Prosím, neotálejte s realizací projektové dokumentace vaší přípojky, vše bude administrativně chvíli 

trvat, tak ať máte v době, kdy se ve vaší ulici začne kopat kanalizační řad, vše pro realizační firmu 

připravené.  

Všechny přípojky by měly být hotové nejpozději do konce měsíce května. Počítejte s tím, že 

projektant potřebuje na zhotovení projektové dokumentace cca 3 týdny. 

Kanalizační řad se začne kopat v těchto ulicích: Východní, Skalní, Jižní, Rovná a následně se bude 

postupovat směrem do středu obce.         

Jak jsme slíbili, zajistili jsme pro vás projektanta, který vám je k dispozici pro vypracování projektu 

vaší přípojky nemovitosti Podařilo se nám domluvit velmi příznivou cenu, a to 1 500 Kč za projekt 

samotné přípojky.  

Samozřejmě není vaší povinností oslovit námi domluveného projektanta. Volba projektanta je vaše 

svobodné rozhodnutí.  

Ing. Marie Matějková – tel: 602584481 email:   ingmatejkova@seznam.cz      

Cena: 1 500 Kč 
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Pokud je to možné, objednávku zašlete elektronicky s uvedením Vašeho jména, ulice + č.p.  a 

telefonního čísla. Paní Ing. Matějková se vám následně ozve a domluví si s Vámi termín schůzky na 

místě.  

Důležité: včasným zajištěním projektové dokumentace se vyhnete možným zvýšeným nákladům na 

budoucí samotnou realizaci Vaší přípojky. Zhotovitel musí mít k dispozici již v době budování 

hlavního řadu ve vaší ulici přesné zaměření vaší přípojky.  

Samozřejmě všechny informace a další postupy budou postupně zveřejňovány na webových 

stránkách obce www.vetrusice.cz pod záložkou KANALIZACE, taktéž na FB a důležité urgentní zprávy 

budou zasílány prostřednictvím sms Infokanálu.  

 

         Petra Šefčíková 
         starostka obce   
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