Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
IČ: 00512974,
tel.: 384 722 615,
Vyřizuje:

DIČ: CZ00512974,
mobil: 602 491 551, podatelna@obecdunajovice.cz , www.obecdunajovice.cz
František Uhlíř, starosta
V Dunajovicích dne 12.1.2017

Vyjádření k sítím ve vlastnictví a správě Obce Dunajovice
Investor stavby: Obec Dunajovice, IČ 00512974
Název stavby: Vodovod a kanalizace Dunajovice, 3. etapa Vodovodní řad „1“.
Místo stavby:

k.ú. Dunajovice

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím vedení nadzemních a podzemních sítí provozovaných
Obcí Dunajovice a je vyjádřením k stavbě Vodovodní řad „1“. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí
připojovací podmínky.
V zájmovém území stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice, 3. etapa Vodovodní řad „1“ na pozemcích
parc.č. 2601/2, 2601/1, vše v k.ú. Dunajovice se nachází tyto podzemní sítě ve vlastnictví a správě Obce
Dunajovice:
-

vodovod Dunajovice

-

kanalizace Dunajovice

-

veřejné osvětlení Dunajovice

-

veřejný rozhlas

Vedení sítí je informativně zakresleno v přiložených kopiích katastrální mapy:
-

červeně čárkovaně podzemní kabelové vedení NN veřejného osvětlení, spolu s podzemním
vedením veřejného rozhlasu

-

modře čárkovaně nadzemní vedení NN veřejného osvětlení

-

růžově plně kanalizace splašková

-

modře plně kanalizace dešťová – propustek pod komunikací pro odvod dešťových vod ze
silničního příkopu

-

zeleně plně stávající vodovodní řady

-

zeleně čárkovaně plánovaná stavba vodovodního řadu „1“

Při stavbě vodovodního řadu „1“ dojde ke střetu:
-

s podzemním kabelovým vedením sítě VO 1x na pozemku parc.č. 2601/2,

-

s kanalizačním řadem splaškové kanalizace 2x na pozemku parc.č. 2601/2,

-

s kanalizačním potrubím dešťové kanalizace (propustkem pod komunikací pro odvod dešťových
vod ze silničního příkopu) 1 x na pozemku parc.č. 2601/2

-

s vodovodní přípojkou na pozemku parc.č. 2601/2, tato bude přepojena do nově postaveného řadu
„1“.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné sítě, je zhotovitel, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinna dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na předmětných sítích, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že
bude zajištěno:

-

výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení a zařízení VO lze provádět v minimální vzdálenosti
1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, případně
bezpečnosti osob

-

před prováděním zemních prací je zhotovitel, nebo jím pověřená třetí osoba, povinna zajistit
vyznačení vedení podzemního kabelového vedení NN veřejného osvětlení, kabelového vedení NN
veřejného rozhlasu, vedení vodovodních řadů a vodovodních přípojek a vedení kanalizačních řadů
a kanalizačních přípojek na terénu

-

při zjištění jakékoli odchylky mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem sítí VO,
vodovodu a kanalizace je zhotovitel povinen, nebo jím pověřená třetí osoba, přerušit provádění
zemních prací a rozpor oznámit správci sítí Obci Dunajovice, hlásit na telefonní číslo 602 491 551,
starosta obce František Uhlíř

-

při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kabelového vedení VO a veřejného
rozhlasu, vedení vodovodních řadů, přípojek, vedení kanalizačních řadů a přípojek

-

ohlášení jakéhokoliv poškození sítí VO, vodovodu a kanalizace ve správě a provozování Obce
Dunajovice hlásit na telefonní číslo 602 491 551, starosta obce František Uhlíř

-

upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého kabelového vedení VO a veřejného
rozhlasu, vedení vodovodního řadu, vodovodních přípojek, kanalizačního řadu a kanalizačních
přípojek.

František Uhlíř
starosta obce
Přílohy:
- katastrální mapa s orientačním vyznačením vodovodních a kanalizačních řadů
- katastrální mapa s vyznačením nadzemního a podzemního kabelového vedení NN veřejného
osvětlení a zároveň podzemního kabelového vedení NN veřejného rozhlasu

