Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 10.02.2017
Naše značka: MOVOZAD3385
Vyřizuje: Bc. Mikušák Michal
Telefon: 585 536 214
E-mail: michal.mikusak@smv.cz
Datum: 10.02.2017

Adresa žadatele:
Ing. Petr Doležel
Na Šibeníku 227/42
77900 Olomouc

Informace o existenci sítí
provozovaných společností

Moravská vodárenská, a.s., oblast Olomouc
Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Moravská
vodárenská, a.s. k případné stavební či jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani
stavebního řízení.
Účel informace:
Existence sítí
Lokalizační údaje:
Okres:
Olomouc
Obec:
Tovéř
Část obce, ulice, č.p.:
Tovéř, 80
Zájmové území:
Vymezeno v situaci uvedené v příloze*
Kontaktní osoba:
Kontaktní údaje: tel., e-mail
608759941, m.dolezel@dsgeoprojekt.cz
Platnost vyjádření:
Jeden rok ode dne vyhotovení
Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nachází
sítě v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.
Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnuté informace, společnost Moravská
vodárenská, a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění).
Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost
ověřena měřením před zahájením stavebních prací.
Zájmová oblast spadá do působnosti oblasti Olomouc.
• kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace schůzky
http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/
• v případě požadavku na výdej dat v elektronickém formátu využijte programu Žádosti o poskytnutí dat DGN
• napojení na vodovodní síť http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/
• napojení na kanalizační síť http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/
• vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci, uzavření smlouvy - napojení na vodovodní a kanalizační řad
http://www.smv.cz/sluzby/vyjadreni/

Ing. Ctirad Grecman
vedoucí oddělení technicko provozní činnosti Olomouc
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(T) +420 585 536 418
(E) grecman@smv.cz
www.smv.cz
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*Příloha: situace zájmového území
Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne:
Naše značka: MOVOZAD3385

10.02.2017

Situace zájmového území
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