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Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

V Týnci nad Sázavou 15.03.2022 

STAVBA VODOVODU A KANALIZACE V KRUSIČANECH 

Vážení spoluobčané, 

město Týnec nad Sázavou připravuje stavbu vodovodu a kanalizace v Krusičanech. 

 

V současné době je připravena dokumentace pro provádění stavby hlavních řadů a připravuje se dokumentace pro 

vodovodní a kanalizační přípojky, kde bude nezbytná Vaše spolupráce. Vedení města spolu s projektanty organizuje 

v úterý 29.03.2022 „Setkání s občany Krusičan“, které proběhne v obecním domku v Krusičanech od 18:00 hodin. 

VAŠE ÚČAST JE DŮLEŽITÁ! 

 

Na místě projednáme: 

 Formulář se situací vlastní nemovitosti - umístíte přípojky do plánku (na setkání bude vysvětleno jak). 

 Plná moc - udělíte plnou moc k inženýrským činnostem souvisejícím s přípravou, zhotovením a projednáním 

dokumentace stavby vodovodní a kanalizační přípojky a k podání žádosti na stavebním úřadě za účelem vydání 

územního rozhodnutí na projekt vodovodní a kanalizační přípojky. 

 Souhlas se vstupem na pozemky – udělíte souhlas s výstavbou a uložením vodovodní a kanalizační přípojky na 

Vašich pozemcích a se vstupem na tyto pozemky za účelem výstavby vodovodní a kanalizační přípojky. 

 Smlouva o spolupráci – uzavřete smlouvu s městem. Město zajistí vybudování stavby, umožní napojení soukromé 

vodovodní a kanalizační přípojky na hlavní řad, zajistí vypracování projektové dokumentace, vydání všech 

rozhodnutí a povolení, zajistí technický dozor atd. Občan se zavazuje, že vybuduje na své náklady a uvede do 

provozu soukromou část vodovodní a kanalizační přípojky a uzavře smlouvu s Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. 

o dodávce vody a odvádění odpadních vod.      

 

Veškeré výše uvedené dokumenty obdržíte na setkání. Na odevzdání podepsaných dokumentů budete mít čas do 

středy 13.04.2022. Dokumenty před jednáním zveřejníme na webových stránkách města (radnice-projekty). 

Na setkání se dozvíte podrobnosti projektu. 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci 

 
 
Mgr. Martin Kadrnožka v.r. 
starosta města 

 

 

POZNÁMKA 

 Pro občany, kteří nebyli zahrnuti do projektu, ale projevili zájem o připojení k vodovodnímu nebo 

kanalizačnímu řadu - žádosti se budou projednávat individuálně. Projektanti rozhodnou, zda připojení je 

proveditelné. Zúčastněte se setkání. 

 Pro občany, kteří na základě dotazníku neprojevili o vodovod nebo kanalizaci zájem – stále jsme ve fázi, kdy 

napojení je proveditelné. Pokud projevíte zájem, zúčastněte se setkání. 


