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Bernartice u Milevska, parc. č. 162/8, PD - Bernartice, místní komunikace ul. K
Posvátnému (p.č. 162/8) (zákres sítí)
V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území
provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky.
Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.








Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č.
274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
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.
Vytyčení sítí v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte u společnosti
ČEVAK a.s. - Martin Kocourek, tel. 702 240 824, martin.kocourek@cevak.cz. (vytyčení je potřeba
objednat nejméně deset dní předem).
Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti
ČEVAK a.s. - (Pavlína Drbalová, tel. 387 761 520, pavlina.drbalova@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám
na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.
V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme
předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k
projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.
S pozdravem
Petr Kolář
referent vyjadřovací činnosti
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