
Obecní úřad KOROLUPY
Korolupy 69, 671 07, okres Znojm

Vaše č.j.: Naše č.j.: Vyřizuje: V Korolupech dne:

209/2015 Kyprý 1.10.2015

Věc: Informace ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím (dále jen„InfZ“)
Ve smyslu zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám na Váš dotaz , sděluji
následující:

1. Kopii oznámení, které obdrželi občané jsem Vám posílal emailem dne 3.3.2015
2. Ano, budete potřebovat územní souhlas. 
3. Ano, jedná se o onu dokumentaci. PD vypracovala firma Duis s.r.o, Srbská 1546/1, Brno.
4. Ano, PD, která je připravena na obecním úřadě, obsahuje uvedené skutečnosti.
5. Na obecním úřadě žádnou žádost neobdržíte.Kanalizační přípojka je vaše soukromá záležitost. Na rozhraní 
obecního a soukromého pozemku je umístěna vstupní šachta na kterou se připojíte. Stočné se začne účtovat v 
průběhu roku 2016, bude s Vámi uzavřená smlouva. Smlouva bude podepsána v listinné podobě, jaké doklady 
budete muset předložit pro sepsání Vám bude sděleno.
6. Napojení kanalizační přípojky si řeší  každý sám. Zhotovitelem nemusí být specializovaná firma. Odečet 
vodoměrů bude provádět pověřená osoba obecního úřadu ( zatím není). Před záhozem přípojky nemusíte žádat 
obecní úřad  o kontrolu technické způsobilosti, tu je možné zjistit vstupní šachtou.
7. Jako vlastník nemovitosti nejste povinna před záhozem zajistit geodetické zaměření přípojky.
8. V případě nenapojení se na kanalizační řad v obci se dopouštíte přestupku a může Vám být vodoprávním 
úřadem uložena pokuta až 50 000,- Kč.
9. Neobdržela jste je z toho důvodu, že se nezdržujete v obci. Občanům byla dokumentace předána osobně.
 Na Vaši žádost Vám podklady zašleme poštou. Obecní úřad započal s vydáváním dokumentace někdy od 
července.
10. Kolaudace celého projektu může být až pozkušebním provozu. Ve zkušebním provozu se mohou objevit 
různé závady a nedostatky. Proto je vhodné, aby ve zkušebním provozu bylo připojeno již co nejvíce občanů.
11. Veškerá legislativa, která je nutná na provozování vodovodu a kanalizace je a bude doplňována postupně, 
proto bývá roční zkušební provoz.
12. Zákres inženýrských sítí máte ve vaší PD.
13. Vodoměr montuje p. Alexa. Montáž se provádí po dohodě s vlastníkem. Přípojku musíte mít přivedenou ve 
vašem případě  do  vodoměrné  šachty.  Typ  vodoměru  EMBRA  DN-20  Q  3  m3/h,  vodoměr  stojí   včetně 
připojovacích šroubení 857,- Kč, montáž na jeden vodoměr je cca 200,- Kč.
14. Jak jsem Vám již sdělil vlastní přípojky si zařizujete sama, žádný pracovník ani já Vám ji nezrealizujeme.  
Na obecním úřadě si můžete vyzvednout kanalizační roury a kolena. Tyto roury Vám vydá buď já, nebo p. ...
Vaše ostatní dotazy se stále opakují a bylo Vám na ně již odpovězeno. Vpřípadě potřeby se na mně můžete  
obrátit na tel. č. 724 286 629  
 
 S pozdravem Kyprý Luboš

     starosta obce
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