
 
V O D O H O S P O D Á Ř S K Ý  A T E L I E R  
  projekce 
  inženýr ská č innost  
  konzultace v oboru  

vodohospodářských staveb 
 

ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ LIPŮVKA, SVINOŠICE, LAŽANY, 
MILONICE, ZÁVIST, ÚJEZD U ČERNÉ HORY  

 

Vážená paní/Vážený pane, 

z důvodu přípravy projektové dokumentace na výstavbu splaškové kanalizace v Lažanech bude 
probíhat průzkum kanalizačních přípojek rodinných domů, za účelem zjištění polohy stávajících 
přípojek.  

Kanalizace 
V rámci výstavby splaškové kanalizace budou vysazeny odbočky pro domovní kanalizační 

přípojky. Pro každou nemovitost s č.p. bude v rámci stavby zřízena jedna odbočka, ukončena 
plastovou revizní šachtou ve vzdálenosti cca 0,5 – 1,0 m za zpevněnou částí vozovky. Druhá a každá 
další odbočka bude hrazena vlastníkem připojované nemovitosti (vlastník s požadavkem na více 
kanalizačních odboček si buďto druhou a další odbočku uhradí na své náklady nebo svede všechny 
odpadní vody do jediné odbočky). Do tohoto předávacího místa se bude vlastník nemovitosti 
připojovat vlastní přípojkou na své náklady.  

Stávající kanalizační stoka v Lažanech bude zachována a bude sloužit pouze jako stoka dešťová. 
Domovní kanalizační přípojka je dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

v majetku vlastníka pozemku nebo stavby připojované na veřejnou část stoky. Kanalizační přípojka je 
samostatnou stavbou tvořenou úsekem od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stoky. Do 
nově navržené stoky budou zaústěny pouze vody splaškové.  
 
Obchůzky nemovitostí 

Pro zajištění hladkého průběhu realizace stavby je nezbytné, aby ve stupni projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí byly ověřeny možnosti napojení jednotlivých nemovitostí 
prostřednictvím kanalizačních přípojek na novou splaškovou stoku. Je tedy nezbytné, aby v nejbližší 
době proběhla pasportizace stávajících domů a projednaly se průběhy přípojek k jednotlivým 
nemovitostem. Pracovníci naší společnosti provedou v níže uvedených termínech a čase obchůzky 
nemovitostí. S vlastníky nemovitostí budou upřesňovat místo a hloubku vyvedení odbočení pro 
kanalizační přípojku. 
 

Průzkum kanalizačních přípojek stávajících rodinných domů proběhne: 

 3. 5. 2021 od 15:00 do cca 18:00; 

 6. 5. 2021 od 15:00 do cca 18:00. 

 11. 5. 2021 od 15:00 do cca 18:00. 

 13. 5. 2021 od 15:00 do cca 18:00. 
 

Seznam pověřených pracovníků společnosti VH atelier, spol. s r.o.: Ing. Michal Úterský, Ph.D., Ing. 
Petr Dvorský, Ing. Martin Studený, Ing. Martin Podhrázský, Bc. Ondřej Macík, Monika Císařová 

 

 

 

 

Off ice:  
VH atel ier  spol.  s  r .o .  

Korespondenční  adresa:  Merhautova 
1066/216, 613 00 Brno  

L id ická 960/81,  602 00 Brno 
te l . :  530 504 825 

vyř i zu je  Ing. Mart in  Podhrázský 
e-mai l :  podhrazsky@vhatel ier .cz  



 

 

V případě, že už teď víte, že nebudete doma, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové 
korespondence na adresu: podhrazsky@vhatelier.cz, Ing. Martin Podhrázský, dále pak na telefonním 
čísle 530 504 825. V případě špatného počasí (silný déšť) budou obchůzky posunuty na jiný termín. 

Děkuji, 

V Brně dne 15. 04. 2021, VH atelier spol. s r.o., Ing. Martin Podhrázský 


