
Brodce, výstavba kanalizace 
 
Vážená paní, vážený pane, 

 
městys Brodce společně s akciovou společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zahájil přípravu výstavby 
splaškové kanalizace v naší obci. Projekt bude součástí velkého regionálního projektu, který řeší výstavby 
kanalizací v dalších obcích Mladoboleslavska a je připravován pro podporu financování z fondů Evropské unie. 
Hlavním cílem této stavby, která bude mít po dokončení významný vliv na zlepšení životního prostředí v obci a 
jejím okolí, je náprava současného nevyhovujícího stavu v odvádění a likvidaci odpadních vod vznikajících 
v domácnostech a provozovnách. Projekt bude řešit gravitační odvádění odpadních vod ze všech nemovitostí 
městyse do kanalizační sítě a odtud budou čerpány pomocí tlakového kanalizačního přivaděče na čistírnu 
odpadních vod v Mladé Boleslavi. Pro zdar této stavby je nutné, aby i Vaše nemovitost byla napojena na 
kanalizační systém. Do kanalizace bude možné vypouštět pouze vody splaškové (WC, koupelna, kuchyň, 
prádelna), v žádném případě vody drenážní nebo dešťové ze střech či zpevněných ploch kolem domů. 
V současné době jsou zahájeny projektové práce na revizi umístění veřejných kanalizačních stok vedoucích 
v ulicích a cestách, které byly plánovány v původní projektové dokumentaci z roku 2010. Vlastní zahájení 
stavebních prací při získání podpory Fondu soudržnosti EU předpokládáme v roce 2018. 

Účelem tohoto sdělení je Vám, majitelům nemovitostí, podat základní informace o této důležité stavbě a 
požádat Vás o spolupráci. Ta bude spočívat zejména v umožnění prohlídky Vaší nemovitosti a konzultace místa 
napojení kanalizační přípojky tak, aby bylo možné správně výškově umístit kanalizaci v ulici a získat podklady pro 
budoucí vypracování projektu Vaší kanalizační přípojky. Konzultaci a prohlídku budou provádět pracovníci 
odpovědného projektanta stavby, kterým je společnost Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Táborská 31, PSČ 
14016, v termínech uvedených na dotazníku. 

 
Prohlídka Vaší nemovitosti se zjištěním podrobných informací o místu odtoku odpadních vod z objektů je 
velmi důležitá pro výškové umístění uliční kanalizační stoky. Pokud nám nebude umožněno tyto 
informace od Vás získat, může se stát, že nebude možné později Váš objekt gravitačně odkanalizovat.  
Další podrobnosti o připravované stavbě, případné nejasnosti, Vám budou zodpovězeny na společné schůzce 
s občany, na kterou Vás všechny zveme. Schůzka se uskuteční dne 

 

6.4.2016 v 17.00 hod. v sokolovně v Brodcích 
 

Vzhledem k důležitosti akce si Vás dovolujeme požádat o účast na tomto jednání. 
 
V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme dotazník a souhlas vlastníka se stavbou. Dotazníky prosíme 
zodpovědně vyplňte a doručte osobně nebo poštou na úřad městyse Brodce, nebo je můžete vyplněné 
přinést s sebou na schůzku. Velmi důležitý je pro nás údaj o Vámi zvoleném vyhovujícím termínu 
prohlídky nemovitosti. Případné nejasnosti nebo pomoc při návrhu kanalizační přípojky budou řešeny na 
místě pracovníky projektové organizace. 

 

Organizační zajištění stavby: 
 Zástupce investora při přípravě stavby:  Sweco Hydroprojekt a.s., 

Ing. František Mádl 
tel.: 261 102 474, mob.:724 160 534 
e-mail: frantisek.madl@sweco.cz 

 

 Investoři stavby:     Městys Brodce 
Dobrovická 34, 294 73 Brodce  
Edita Nová, starosta 
tel.: 326312225, mob. 731613084, e-mail:  starosta@brodce.cz 

 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
Čechova 1151 
293 22 Mladá Boleslav 
Ing. Tomáš Žitný  
tel.: 326 376 152, 603 245 537   e-mail: tzitny@vakmb.cz  

 
 

 
    Paní Edita Nová       Ing. Jan Sedláček 
         starostka městyse                    ředitel společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s. 


