Obecní úřad Vrané nad Vltavou
Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
Tel.: 257 760 351-2, Fax: 257 760 040
E-mail: ou@vranenadvltavou.cz
IČ: 002 41 831

Ve Vraném nad Vltavou dne 3. 4. 2018

č.j. 0673/2017/OÚ

vyřizuje: Janeček

telefon: 257 713 997

mobil: 720 513 119

Informace občanům a majitelům nemovitostí o kolaudaci
vodovodu v rámci stavební akce „Vodovod Skochovice“

Vážení občané,
na konci února letošního roku byl vydán tzv. kolaudační souhlas ke stavbě „Vodovod
Skochovice“, kterou realizovala firma Zepris, s.r.o. V rámci této kolaudace došlo k vydání souhlasu
s užíváním vodovodu ve Skochovicích.
Na zkolaudovaný vodovodní řad je tedy možné realizovat připojení vaší nemovitosti, a to
pouze v případě, že již máte zajištěný územní souhlas od MěÚ Jílové u Prahy.
Dokončení vašeho připojení na vodovodní řad má provést provozovatel, kterým je od 1. 1. 2018
společnost Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Kontaktní osobou za Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. je p. Milan Petrus, mobil:
734 755 512, e-mail: milan.petrus@tsdb.cz
Následující postup pro odběr vody z vodovodního řadu:
• Pro připojení na obecní vodovod je nutné mít vydaný územní souhlas od MěÚ Jílové u
Prahy.
• Napojení na vodovodní řad může provést pouze provozovatel tzn. Technické služby
Dolnbřežanska, s.r.o. tzn. osazení vodoměru, propojení trubek ve vodoměrné šachtě.
• Přípravu na napojení na vodovodní řad tzn. zemní práce, usazení vodoměrné šachty, atd. si
můžete na základě schválené projektové dokumentace nechat realizovat od kterékoliv
stavební firmy, nebo si můžete realizovat ve své vlastní režii.
• Po realizaci připojení na vodovodní řad Vás bude kontaktovat zákaznické centrum
Technických služeb Dolnobřežanska, s.r.o. ve věci podpisu smlouvy o odběru vody.

Věřím, že vám bude nově vybudovaný vodovod, na který jste mnozí čekali řadu let, dobře a
bezproblémově dlouho sloužit.
V procesních věcech se můžete i nadále obracet na místostarostu obce pana Petra Janečka:
telefonní čísla 257 713 997, 720 513 119, e-mail mistostarosta@vranenadvltavou.cz.
V případě dotazů, připomínek nebo podnětů se na nás můžete kdykoliv obrátit. V rámci našich
možností se vám budeme snažit maximálně pomoci.
Přeji Vám hezké jarní období.

Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce

