
Město Příbram Pro jednání ZM
Odbor : správy majetku dne: 29.3.2021
Název bodu jednání:
Nabídka prodeje pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v katastrálním území Příbram

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr. Zaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 22.2.2021, usneseni nebylo přijato.

Text usneseni RM:
Rada doporučuje ZM
schválit výkup pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v katastrálním území Příbram, za celkovou
cenu 1 Kč, které jsou ve spduvlastnictví

Návrh nebyl přijat.

Napsala: Jana Řičařová

Návrhy na usnesení:
zm schvaluje - neschvaluje
výkup pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v katastrálním území Příbram, za celkovou cenu
1 Kč, které jsou ve spoluvlastnictvi

Důvodová zpráva:
Vlastníci:

(dále jen spo|uv|astníci).

Předmět nabídky:
prodej pozemku p. č. 1106/3 o výměře 646 m2 (ostatní pbcha/ostatní komunikace) a pozemku p. č.
1106/23 o výměře 107 m' (zahrada), oba v katastrálním území Příbram, za celkovou kupní cenu 1 KČ.



Účel:
Prodej komunikace v ulici Větrná.

Vyjádřeni Odboru investic a rozvoje města:
Doporučuje a je i v zájmu města odkup nabízených předmětných pozemků, které jsou dle územního
plánu Příbram veřejným prostranstvím, od spo|uv|astnjků.

Vyjádřeni Odboru silničnIho hospodářství:
Z hlediska dopravních zájmů doporučuje odbor odkup těchto pozemků. Dle pasportu komunikaci se
na těchto pozemcích nachází místní komunikace ulice Větrná a část ulice U Václava.
Dle elektronického doplněni referentky jsou veškeré místnI komunikace ve vlastnictví města Příbram
(až po roce 1997 musí být soulad vlastnictví pozemku a vlastnictví komunikace). K zařazení do
evidence místních komunikaci došlo před 1.4,1997, kdy veškeré komunikace vybudované před tímto
rokem byly automaticky zařazeny jako komunikace místní. Tato komunikace byla po celou dobu
existence s nezpevněným povrchem.

Vyjádření Technických služeb města Příbram, p. o.:
středisko veřejného osvětleni: o převod pozemků nemá zájem, a to z důvodu, že zde není
vybudované veřejné osvětleni, o které zde byl již v minulosti zájem-
středisko místních komunikaci: o převod pozemků nemá zájem.
středisko čištění města a zimní údržba: o převod pozemků nemá zájem.

Komise pro realizaci majetku města dne 11.1.2021:
Komise nedoporučuje schválit výkup pozemků p. č, 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v katastrálním území
Příbram, za celkovou cenu 1 Kč, od spo|uv|astnjků.

Vyjádření Odboru správy majetku:
Odbor poznamenává, že tento materiál byl původně předkládán Radě města Příbram dne 25.1.2021.
Rada města Příbram svým usnesením č. 42/2021 materiál stáhla z jednání s tím, že požadovala
stanovisko Odboru silničniho hospodářství doplnit o písemné vyjádření, zda m istni komunikace je ve
vlastnictví města a zda tomu tak bylo i před datem 10.12.2019, než došlo k převodu vlastnického
práva pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v k. ú. Příbram z vlastnictví 1, SČV, a.s. do vlastnictví
současných vlastníků. Materiál byl tedy o písemné vyjádření Odboru silničního hospodářství doplněn
a znovu předložen k projednáni radě města dne 22.2.2021.
Odbor provedl místní šetřeni a pořídil fotodokumentaci. Pozemek p. č. 1106/3 v k. ú. Příbram je
součástí ulice Větrná, v Příbrami ll (povrch komunikace je ve špatném stavu) a pozemek p. č. 1106/23
v k. ú. Příbram je ,,propojujícím" pozemkem ulice Větrná, v Příbrami || s ulici Kamennou, v Příbrami ||.
jedná se o slepou ulici.
Předmětné pozemky nejsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce města č. 13/2019, o místním
poplatku za užÍvánj veřejného prostranství jako pozemky, za jejichž zvláštní užívánÍ se vybírá místní
poplatek.
Odbor ponechává rozhodnuti o výkupu pozemků na příslušném orgánu města Příbram.

Nabývací titul: Kupní smlouva ze dne 10.12.2019 (předmětem kupní smlouvy není stavba
komunikace, ale pouze pozemky).
V katastru nemovitosti je evidováno věcné břemeno uživání: CETIN a.s..

Vyjádřeni 1. Sčv a.s. - v pozemku p. č. 1106/3 vede vodovodní a kanalizační řad, přípojky vodovod u.
Vyjádřeni ČEZ Distribuce, a.s. - v pozemcích vede podzemní vedení NN do 1 KV a v pozemku p. č.
1106/23 vede podzemní vedeni VN do 35 KV.
CETIN a.s. - v pozemcích vede nezaměřený i zaměřený průběh metalického kabelu.
GasNet Služby, s.r,o. - v pozemcích vede linie plynovodu NTL.

,,výkup" pozemků ve schváleném rozpočtu kapitoly 790 (FOP) na rok 2021 není zahrnut, fond ale
disponuje dostatečným množstvím prostředků. výše zůstatku ke dni 8.2.2021 byl 22.559.469,95 Kč.



Přílohy
l) situační snímek, ortofotomapa, fotodokumentace
2) nabídka spoluvlastniků, včetně doplněni výše kupní ceny a potvrzeni o existenci pozemní
komunikace ze dne 27.2.2020 (vydané MěÚ Příbram, tehdejším Samostatným oddělením si|ničniho
hospodářství)
3) vyjádření Odboru investic a rozvoje města, vyjádřeni Odboru silničního hospodářství včetně
elektronického doplněni, vyjádřeni Technických služeb města Příbram, vyjádřeni 1. SčV, a.s.
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Město Příbram - Městský úřad Příbram
Odbor správy majetku, odděleni majetkoprávní
Tyršova 108
261 01 Příbram l

G' A - q. C- áí> 2g
V 'l ĺ" dne

MěU Příbram
Doručeno. 25.11 2020
MeUPB 102769/2020

hsty 14 pHlohy
druh

... ...... ... ...... .-.-.-... . _ -- ._ . .

mepmes 7a325c45

ŽÁDOST

I. Specifikace majetkoprávní dispozice, která je předmětem žádosti:

1Fŕ PRODEJ [J PACHT [J NÁJEM [J SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

ll. Přesné označeni nemovité věci dotčené žádosti
Reměk p. č ^';1og , j o výměře é'Z£ m' v katastrálný Éjzem: p"7,Ĺ"q m

pozemek p. č. výměře ..u .t m' v katastrálnwn uzemi l~ '6"" a

[J další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

[J
,část pozemku p. č. o výměře cca... .,, .,,,m' z celkové výměry m2 v katastrálním územi

část pozemku p. č. o výměře cca......... .m' z celkové výměry m' v katastrálním území

část pozemku p. č, o výměře cca..........m' z celkové výměry m2 v katastrálním území

[J další pozemky uvedeny v příloze této žádosti

Ill. Účel, důvod' /tt .'?&j' lom 4 Ln,'
l-- /('ce, n ,í l

lV. V případě prodeje chce žadatel/žadatelé nemovitou věc odkoupit do:
[j svého výlučného vlastnictví (pořizuje ji z finančních prostředků, které nejsou součásti SJM)
[J společného jmění manželů (sjm)
[J do podňového spoluvlastnicM: ve výši id. podIlu.............

V. Vztah k předmětu žádosti (předmětné nemovité věci):
Smajitel stavby na předmětné nemovité věci O majitel sousední nemovité věci

nájemce/pachtýř předmětné nemovité věci [j žádný

VI Žadatel příp. žadatelé (fyz'cká osoba nebo právnická osoba)'
Jméno, příjmení, titul/název firmay: nden=%2erá je oprávněna jednat jménem právnické osoby:

Datum narozeni/lČO·
Byd|iště/sid|o"
Korespondenční adresa'
Telefon"
E-mail:...

Zadatel/žadatelé
®souhlasľ se zasHánim informaci o stavu vyřizováni žádosti elektronicky

(v některých případech může být příloha e-mailu zazipována, heslo bude zasíláno SMS)
[J nesouhlasí s elektronickým zasňánim informaci

l

ý

mepmes7a325c45



VIl.
[j vyjádřeni správců síti
K žádosti o odprodej pozemku je vyžadováno doloženi vyjádření správců síti z důvodu ověření existence síti ve
správě jednotlivých správců.
Kontaktní údaje správců sÍtÍ:
RYVE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (wwwmve-ds.cz).
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín (www.cezdistribuce.cz).
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 (wwwAetin.cz/web/guesuvyiadrovani-
o-existenci-síti).
1. SČV a.s., Novohospodská úl. 93, 261 01 Příbram lX - Nová Hospoda (www.Iscv.cz).
Příbramská teplárenská a.s., Obecnická 269, 261 01 Příbram l (ptas(a,volny.cz).
Technické služby města Příbrami, p. o. (veřejné osvětleni) Čs. armády 6, 261 01 Příbram lV (pozeniky@ts-pb.cz)

VIII. Přílohy:
[J situační snímek se zákresem poptávané části pozemku
[j jiné
[j vyjádřeni správců sítí

ix. Související informace
Kupní cena, výše nájemného nebo pachtovného bude stanovena dle znaleckého posudku, jehož zpracováni zadá
město Příbram. Žadatel uhradí cenu za zhotoveni znaleckého posudku.
V případě potřeby vypracováni geometrického plánu na rozděleni pozemku, žadatel - kupujici zároveň uhradí i
náklady spojené s vypracováním předmětného plánu.

*

5"



Jana Řičařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

25. listopadu 2020 14:31
Jana Řičařová
RE: Žádost o doplnění

Dobry den - cenový požadavek je KČ 1,-- za oba pozemky.

S pozdravem

From' jana Řičařová [mailto:jana Ricarova@pribram.eu]
Sent: Wednesday, November 25, 2020 2:20 PM
To:
subject: žádost o doplnění

vážený pane

dnes město Příbram obdrželo nabídku spo|uv|astnÍků pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v katastrálním
území Příbram, k odkupu těchto pozemků včetně komunikace.
Ve Vaši nabídce není uvedena výše kupní ceny, kterou za předmětné pozemky, jako spo|uv|astníci, požadujete.
Prosíme o sděleni cenového požadavku.

Dále sdělujeme, že po obdrženi stanovisek příslušných odborů (vyžádá si náš odbor), bude nabídka spduvlastnIků
předložena k projednániv příslušných orgánech města Příbram. Administrativní vyřIzenI potrvá cca 4-5 měsíců.
Prosíme informujte v tomto smyslu i ostatní spo|uv|astniky.

Za doplnění předem děkujeme a jsme s pozdravem

jana Říčařová

refere nt oddělení majetkoprávního
Tel.: 318402339
E-mail: jana.rica rova@ pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM

www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
261 19 Příbram

["rana] G
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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
Q

Samostatné oddělení silničního hospodářství

Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací.
Datum:

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

26.02.2020
SZ MeUPB 20839/2020/SOSH/P
MeUPB 20839/2020
27.02.2020

Eva Palivcová
eva.palivcova@pribram.eu
318 402 553

Potvrzeni o existenci pozemní komunikace

Městský úřad Příbram, Samostatné odděleni silničního hospodářství, na základě žádosti

26.02.2020, ohledně určení kategorie a třídy pozemní komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb,,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

vydává toto potvrzeni:

Na pozemku parc. č. 1106/3 v k.ú. Příbram je vedena v pasportu mIstních komunikaci Města Příbram
mIstni komunikace IlLtřidy, 359C - ulice Větrná.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM

E cová
r amostatného odděleni silničního hospodářství

Obdrží:

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM - Tyršova 108, 261 19 Příbram l
www.pribram.eu

T: 318 402 211 · E: e-podate|na@pribram.eu
ID datové xhránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132 1



Jana Říčařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Libuše Hálová
1. prosince 2020 16:27
Jana Řičařová
RE: ž. o vyj. OIRM, OSH - převod pozemků včetně komunikace v k. ú. Příbram -

Pozemky p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23 vše v k. ú. Příbram - vyjádření Odboru investic a rozvoje města

Dne 25.11.2020 jste nás požádali o vyjádření k nabídce
a ostatních spo|uv|astníků k úplatnému převodu (výkupu) pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23 oba v k. ú. Příbram,
včetně stavby komunikace, chodníku, zeleně a veřejného osvětleni.

K Vaši žádosti o vyjádřeni sdělujeme:

Pro správní území města Příbram je schválena územně plánovacI dokumentace, a to Územní plán Příbram (ÚP), který
schválilo Zastupitelstvo města Příbram dne 18. 06. 2018, usn. č, 1006/2018/zm, který nabyl účinnosti dne 17. 07. 2018.

Předmětné pozemky, kterých se týká žádost, jsou v ÚP, vymezeny jako plochy - tzv. plochy veřejných prostranství
(PVP).

1. Vyjádřeni Oddělení rozvoje města
Doporučuje a je i v zájmu města Příbram odkup nabízených předmětných pozemků od vlastnľků, které jsou dle
územního plánu Příbram veřejným prostranstvím.
Vyřizuje: Libuše Hálová/318 402 576

S pozdravem a přáním hezkého dne.

Libuše Hálová

referent odděleni rozvoje města
Tel.: 318402576
E-mail: libuse.halova @ pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
26119 Příbram

From:jana Říčařová
Sent: Wednesday, November 25, 2020 2:11 PM
To: Libuše Hálová <Libuse.Halova@pribram.eu"; Simona Ždánská <Simona.Zdanska@pribram.eu>
Subject: ž. o vyj. OIRM, OSH - převod pozemků včetně komunikace v k. ú. Příbram -

Vážené kolegyně,
žádáme vás o vyjádřeni k případnému výkupu pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v k. ú. Příbram včetně
komunikace od spo|uv|astníků (viz žádost, potvrzeni o existenci komunikace a vyjádření správců sítí a TS Příbram
v přIloze mailu).

Za vyjádření předem děkujeme.

Jana Říčařová

referent odděleni majetko právního
Tel.: 318402339
E-mail: jana.ricarova@ pribra m.eu

[Strana]



Jana Řičařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Simona Zd'ánská
28. prosince 2020 16:00
Jana Řičařová
RE: ž. o vyj. OIRM, OSH - převod pozemků včetně komunikace v k. ú. Příbram -

Vážená pani kolegyně, na základě předložené žádosti o vyjádření k případnému výkupu pozemků p. č. 1106/3 a p. č.
1106/23, oba v k. ú. Příbram včetně komunikace, Vám sdělujeme:

Z hlediska dopravních zájmů doporučujeme odkup těchto pozemků, dle pasportu komunikací se na těchto
pozemcích nachází mÍstnÍ komunikace ulice Větrná a část ulice U Václava.

Ing. Simona Ždánská
referent Odbor silničního hospodářství
Tel.: 318402525
E-mail: simona.zdanska@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
261 19 Příbram

From: jana Řičařová
Sent: Wednesday, November 25, 2020 2:11 PM
To: Libuše Hálová "Libuse.Halova@pribram.eu>; Simona Žd'ánská <Simona.Zdanska@pribram.eu>
subject: ž. o vyj. OIRM, OSH - převod pozemků včetně komunikace v k. ú. Příbram -

Vážené kolegyně,
Žádáme vás o vyjádřeník případnému výkupu pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v k. ú. Příbram včetně
komunikace od spduvlastnIků (viz žádost, potvrzeni o existenci komunikace a vyjádřeni správců síti a TS Příbram
v příloze mailu).

Za vyjádření předem děkujeme.

jana Říčařová

referent odděleni majetkoprávniho
Tel.: 318402339
E-mail: jana.ricarova@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM

www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
26119 Příbram

["rana] q



Jana Říčařová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Simona Žd'ánská
28. ledna 2021 14:22
Jana Řičařová
FW: Ž. o písemné doplněni k vyjádřeni ze dne 28.12.2020 - p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23
k. ú. Příbram

Vážená paní kolegyně, na základě žádosti o doplněníinformacÍ k místnI komunikaci - úl. Větrná, Vám můžeme sdělit
následujIcF

- Veškeré mÍstnÍ komunikace jsou ve vlastnictví města (až po roce 1997 musí být soulad vlastnictví pozemku a
vlastnictví komunikace)

- K zařazeni do evidence místních komunikacÍdoš|o před 1.4.1997, kdy veškeré komunikace vybudované před
tímto rokem byly automaticky zařazeny jako komunikace místní

- Tato komunikace byla po celou dobu existence s nezpevněným povrchem

Ing. Simona Ždánská
referent Odbor silničního hospodářství
Tel.: 318402525
E-mail: simona.zdanska@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
26119 Příbram

From: jana Říčařová
Sent: Tuesday, january 26, 2021 6:48 AM

ÝTo: Simona Zd'ánská <Simona.Zdanska@pribram.eu>
subject: ž. o písemné doplněni k vyjádřeni ze dne 28.12.2020 - p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23 k. ú. Příbram

Vážená kolegyně,
OSM již od Vás obdržel stanovisko k případnému výkupu pozemků p. č. 1106/3 a p. Č. 1106/23 v k. ú. Příbram.
Z důvodu, že v materiálu, který byl včera předkládán radě města bylo Vaše vyjádření doplněno o Vaše ústni sdělení,
že místní komunikace na těchto pozemcích je ve vlastnictví města, požaduje rada města toto od Vás i písemně.

Z tohoto důvodu Vás žádám o sděleni, zda místní komunikace na pozemcích p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v k. ú.
Příbram, je ve vlastnictví města a zda tomu tak bylo i před datem 10.12.2019 (kdy došlo k prodeji pozemků mezi 1.
SČV, a.s. a současnými vlastníky).

Za písemnou odpověd'velice děkuji.

Jana Řičařová

referent oddělení majetkoprávního
Tel.: 318402339
E-mail: ja na.ricarova @ pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram
Tyršova 108
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Technické služby PHbraml, p. o.
= U Kasáren 6, 261 01 Příbram IVŠ tel.: 318 624 191, e-mal: info@ts-pb.cz, www.ts-pb.cz
-g
E ID datové schranky: 35xgygp
F Phbram lČ: 00068047, DIČ: CZ00068047, KB Příbram, č. ú.: 888760247/0100

VÁŠ DOPIS:

SPIS. ZNAČKA: 20-098/KS
ČÍSLO jEDNACÍ: 1261b/O24/2020

VYŘIZUjE: Kateřina Srchová
TEL./FAX.: 318 624 191
E-MAIL: pozemky@ts-pb.cz
DATUM: 10. 7. 2020

ŽADATEL:

Převod komunikace p. č. 1106/3 a 1106/23, oba v k. ú. Příbram, úl. Větrná

vyiádřenÍ správy střediska veřejné osvětlení:
O převod výše uvedených pozemků nemáme zájem, a to z důvodu, že zde není vybudované

veřejného osvětlení, o které zde byl již v minulosti zájem.
vedoucí střediska veřejného osvětlení TS Příbram - josef Jindra
tel.: 777 705 607, centrála 318 624 191, e-mail: josef.jindra@ts-pb.cz

· 0

O převod výše uvedených pozemků nemáme zájem.
Vedoucí střediska MÍstnÍ komunikace TS Příbram - Jan Andrle,
tel.: 777 705 604, centrála 318 624 191, e-mail: jan.andrle@ts-pb.cz.

VYiádřenÍstřediska Čištění města a zimní údržba:

O převod výše uvedených pozemků nemáme zájem.
Vedoucí střediska Čištění města a zimní údržba TS Příbram - Daniel Michvocík
tel. 777 705 609, centrála 318 624 191, e-mail: daniel.michvocik@ts-pb.cz.

Kateřina Srchová
referent správy

Technické služby města Příbrami,
přkpěvková organizace @

261 01 Příbram lV U Kasáren (3
lČ: 00068047, DIČ: CZ00068047

TEI :318 624 191, Mob.: 778 771 969

40



Q1.sčv

Váš dopis zn. elektronické podáni
Ze dne 12.06.2020
Naše značka 1SCVZAD7400
Vyřizuje 1. SČV, a.s.

(automatické vyjádření)
Tel./fax 840 111 322
Mobil 601 275 275
E-mail: info@1scv.cz
Datum: 12.06.2020

Adresa žadatele:

Vyjádření společnosti 1.SčV,a.s.

Název akce: prodej pozemku
Účel vyjádření: Existence zařízeni

Lokalizační údaje: Okres: Příbram
Obec: Příbram
Část obce, ulice, č.p.:

zájmové území: Vymezeno v situaci uvedené v příloze*

Kontaktní osoba:

Kontakt. údaje: tel., e-mail

Vlastník dotčené IS: Město Příbram

Platnost vyjádřeni: jeden rok ode dne vyhotovení

Ve Vašem zájmovém území se nachází zařízení v provozování společnosti 1. SČV, a.s. a jejich ochranná
nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o :

Kanalizační řad DN<500, přípojka kanalizace , přípojka vodovodu , Vodovodní řad DN<500
V příloze Vám zasíláme zákres uvedeného zařízenI. Zákres liniového vedení slouží pouze jako orientační

informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístěni zařízení v zájmovém území.
Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnutého vyjádřeni, umIstění

jednotlivých přípojek je nutné ověřit u jednotlivých vlastnIků nemovitostí (vlastníkem vodovodní nebo
kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona
ovodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo
kanalizaci, neprokáže-li se opak).

V případě zájmu o digitálni podobu vodohospodářského zařízení si založte novou žádost - žádost
oposkytnutí dat dgn na adrese https://zacjQsti1scv&z/RequesWreqMain.iface?site=1scv&reasQn=34
Skutečné umístěni zařízení je nutné před zahájením stavby vytýčiť přímo na místě, nejlépe však ještě

předzahájením projektových prací. Vytrasováni je možné provést pouze na vodivých materiálech, na
ostatních je potřeba k určeni přesné trasy provést průzkumné sondy. Vytyčení skutečného uNstěni zařízení je
možné objednat u 1.SČV, a.s. na tel. 840 111 322, infQ@1SCv.CZ.

Dodržte ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a podmínky
ČSN 73 6005 prostorové uspořádání síti technického vybavení (hloubka krytí, souběh, křIženI, použiti
ochranné konstrukce atd.). V místě křiženI je nutné použití ochranné konstrukce (chráničky) min.1,5m naobě
strany. Nad kanalizační stokou, kanalizačnimi přípojkami, vodovodním řadem, vodovodními přípojkami a
vjejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný objekt svýše uvedenou stavbou souvĹsejÍcÍ.

1. SČV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1scv,cz, www.1scv.cz

Stránka 1 ze 3

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze. oddíl B. vložka
10383.

by Qveolia

ď4



O1.sčv
Manipulace na stávajIcIm vodohospodářském zařízenI je pouze v kompetenci provozovatele.

Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění stavby či
jakýchkoliv činností souvisejÍcÍch s uvedenou akcí dojde k poškození zařizenI v provozování 1. SČV, a.s.,
náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby. Stavebník je povinen zachovat veškeré nadzemní
zařízenI stávajIcIch sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.

Dojde-li v průběhu prováděných prací k odkrytí zařízenI v provozování 1. SČV, a.s., musí být vždy přizván
zástupce provozovatele ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádřeni provozovatele bude
provedeno zápisem do stavebního deníku.

Dodržte příslušné technické standardy pro vodohospodářská zařIzeni, které jsou k dispozici na \nww.1SCv.CZ.
Toto vyjádřeni o existenci síti nenahrazuje vyjádřeni k možnosti napojeni dané akce

navodohospodářské sItě v provozováni 1. SČV, a.s. Pro uvedené je nutné podat novou žádost
ovyjádřeni kmožnosti napojení na info@1scv.cz.
Toto vyjádřeni o existenci sítí nenahrazuje vyjádřeni kprojektové dokumentaci provydáni

příslušného rozhodnuti ani souhlas sestavbou. Prouvedené je nutné podat novou žádost ovyjádřeni
kprojektové dokumentaci nainfo@1scy,,cz_

.1.SČV, a.s. "'" ,

provoznĹ"a t" hnický ředitel
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O1.sčv
*Přiloha: situace zájmového území
Příloha kžádosti o poskytnuti informace ze dne:

Naše značka: 1SCVZAD7400
12.06.2020

Situace zájmového území
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l Úsek vodovodního řadu K l
."' Úsek vodovodního ládu

l Úsek vodovodní přípojky

Úsek vodovodní přípojky
l Úsek vodovodního řadu mimo provoz

l Úsek vodovodnóhů řadu' zrušeno

l Úsek kanahzáčnibo řadu

. Úsek kanahzačníbo řadu' deštova
Úsek kanahzačni prípojky

Úsek kanahzačni přípojky. dešťová
l Úsek kánahzačniho řadu: mimo provw

l Usek kanahzačniho řadu: 2řcjšeno

l Lime elekrro
O Ochranné pásmo: l stupeň
L'? Ochranné pásmo: 11 stupeň
L"| Ochranné pásmo. lil swpeň

[J Ostatní

1. SČV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Příbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@1 scv.cz, www.1 scv.cz

Stránka 3 2ě 3

Sídlo společnosti: Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze. oddíl B, vložka
10383.

by Qveolia

4j


