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GK Plavec - Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
Budovcova č.p. 2530
397 01 Budějovické Předměstí

Bernartice u Milevska, parc. č. 162/8, Bernartice, místní komunikace ul. K
Posvátnému (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na
vodohospodářské sítě)
Investor:

Městys Bernartice

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze
Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny
všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
Komunikace
S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:
Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení
vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Martin Kocourek, tel. 702 240 824,
martin.kocourek@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Před zahájením
prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním
sifonovým přepadem.
Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s.
- Václav Pouch, tel. 602184261, vaclav.pouch@cevak.cz.
Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve
stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo
společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady
investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno
oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
Při rekonstrukci komunikace budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové
zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m.
Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením
poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede
proti objednávce - Václav Pouch, tel. 602184261, vaclav.pouch@cevak.cz.
Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně
potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků
VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby
a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného
provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny
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v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu,
seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální
podobě s výkresy ve formátu DGN.
Upozornění:
V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli
vodohospodářských sítí.

Veřejné osvětlení
S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s.
Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Martin Kocourek, tel. 702
240 824, martin.kocourek@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.

Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné
dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit
zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení
bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení
s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.

Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

Umístění sloupů VO do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nepřípustné.

Před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede
ČEVAK a.s. – vodovod - Václav Pouch, tel. 602184261, vaclav.pouch@cevak.cz, kanalizace - Václav
Pouch, tel. 602184261, vaclav.pouch@cevak.cz.

Křížení je nutno řešit kolmá.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší
správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném
zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění
prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava
provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím
pověřeného a podle jeho pokynů na náklady stavby.

K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto
vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem
Petr Kolář
referent vyjadřovací činnosti
Přílohy: Mapa_O20070129563.pdf
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