Informace ohledně odložení/oddálení možnosti se napojení
nemovitostí na vybudovanou veřejnou splaškovou kanalizaci a ČOV
v místí části Heroltice

Vážení spoluobčané,
dne 12. 2. 2021 jste byli společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o. formou informativního dopisu
vyzváni k brzkému připojení (přepojení) vašich nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci Heroltice.
Tímto si vás dovolujeme informovat, že z důvodu probíhajícího reklamačního řízení ve věci odstranění
zjištěných závad na stavbě, není v současné době připojení možné.
Přesto si vám dovolujeme připomenout, že ti, kteří ještě nepožádali o vydání územního souhlasu, by tak
měli učinit co nejdříve, aby byli připraveni na přepojení, vyjma těch, kteří mají vydané stavební povolení
na stavbu včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.
Dovolujeme si vám připomenout vlastní postup pro napojení:
Pro napojení nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci je majitel nemovitosti povinen zažádat
stavební úřad o vydání územního souhlasu.
K této žádosti doloží kopii situace z Katastru nemovitostí s vyznačením hranic pozemků a zákresem
průběhu napojení na kanalizaci, krátký popis napojení s uvedením materiálu potrubí, profilu, doloží
vyjádření správců inženýrských sítí ve vztahu k sítím a ochranným pásmům, je-li napojení ve
vzdálenosti menší než 2 m od hranice pozemku souseda, také jeho souhlasné stanovisko, a souhlasné
stanovisko provozovatele splaškové kanalizace SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (je třeba vyplnit Žádost
o vyjádření - umístění https://www.vodasmj.cz/dokumenty a předložit s uvedenými dokumenty
k odsouhlasení – přednostně elektronicky)
Kontaktní osoba Zdeněk Kumštar, tel. 567 553 165, email: kumstar@smj.cz
Adresa provozovny – Hruškové Dvory 123, Jihlava (Provozní doba: Po -Pá od 8:00 do 15:00).
Současně připomínáme, že do nově vybudované splaškové kanalizace mohou být napojeny pouze
splaškové vody, nikoliv vody dešťové, tedy ne svody ze střech, kanálků, vpustí apod., tyto budou
napojeny na původní jednotnou kanalizaci (nově bude dešťovou), případně zůstává připojení ve
stávajícím stavu. Po vybudování nových kanalizačních přípojek a jejich napojení na novou splaškovou
kanalizaci budou provozovatelem prováděny kontroly napojení ve vztahu k uzavřeným či neuzavřeným
smlouvám, a dále namátkové kontroly probarvovací či kouřovou metodou ke zjištění, že nebyly do nové
splaškové kanalizace napojeny dešťové svody, kanálky apod.
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