
 
 

 
                      Město Dobrovice 

Holé Vrchy, výstavba kanalizace 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
v roce 2016 jsme Vás informovali o zahájení přípravy regionálního projektu Odkanalizování obcí 
v povodí Jizery, který je zaměřen na dobudování splaškové kanalizace v některých městech a 
obcích Mladoboleslavska. Součástí tohoto projektu je i výstavba kanalizace v Holých Vrších. Dovolte 
nám, abychom Vás informovali o současném stavu přípravy projektu a požádali Vás o spolupráci při 
jeho realizaci a při přípravě projektu kanalizační přípojky pro vaši nemovitost. 
 
Stav přípravy projektu: 
V současné době jsou dokončeny všechny projektové fáze, jsou vydána potřebná povolení k výstavbě 
a je připravováno výběrové řízení na dodavatele stavby. V loňském roce získal projekt příslib 
spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí v období 2014-2020 z prostředků Fondu 
soudržnosti EU. 
Předpokládáme, že výstavbu kanalizace v Holých Vrších zahájíme ve druhé polovině letošního roku 
a dokončíme ji nejpozději na jaře 2022. O přesném termínu zahájení a průběhu stavebních prací Vás 
budeme v předstihu ještě informovat. Investory výstavby kanalizace v Holých Vrších je a.s. Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav a město Dobrovice. 
 
Kanalizační přípojky: 
Pro umožnění napojení existujících objektů v obci bude možné z rozpočtu stavby hradit náklady na 
vybudování veřejné části kanalizačních přípojek (úsek kanalizační přípojky od napojení na veřejnou 
kanalizační stoku k hranici připojované nemovitosti - zpravidla k oplocení). Přípojky musí být 
vybudovány současně s výstavbou kanalizačních stok, ještě před opravou komunikací. 
V rámci stavby a nákladem stavby kanalizace bude vybudována zdarma veřejná část kanalizační 
přípojky pouze k nemovitostem, jejichž vlastníci si včas zajistí zpracování projektové dokumentace 
kanalizační přípojky včetně vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního souhlasu) kanalizační 
přípojky a předají tyto podklady spolu s registrovanou žádostí o zřízení kanalizační přípojky (ke 
stažení na www.vakmb.cz/download/forms/zadost1.doc) na městský úřad Dobrovice nebo na naši 
společnost prostřednictvím projektanta kanalizační přípojky.   
 
Při projektové přípravě projektant stavby kanalizace již provedl částečný průzkum jednotlivých domů 
a je připraven v případě, že ho oslovíte, projekt kanalizační přípojky pro Vás zpracovat za jednotnou 
a pevnou cenu 4 477,- Kč. V této ceně je zahrnuté zpracování projektu, zajištění povolení stavby 
kanalizační přípojky u stavebního úřadu a registrace žádosti o zřízení kanalizační přípojky. 
Zpracování projektu je nutné objednat do 20.2.2019, při pozdějším objednání projektant nemůže 
garantovat nabídnutou cenu. Pokud Vám tato nabídka nebude vyhovovat, můžete zpracování 
projektové dokumentace svěřit jiné osobě s příslušnou způsobilostí, ta si musí u nás opatřit technické 
podmínky pro napojení objektu na kanalizaci.  
 
Pro zdárný průběh celého projektu je nezbytné, abyste předali zpracovaný projekt kanalizační 
přípojky včetně vydaného povolení stavby kanalizační přípojky a registrovanou žádostí o 
zřízení přípojky nejpozději do 30.9.2019.  
 
K objektům, jejichž majitelé v uvedeném termínu nedoloží projekt s požadovanými přílohami, nebude 
při výstavbě kanalizace veřejná část přípojky vybudována. Další podrobnosti Vám budou sděleny na 
společné schůzce, na kterou si Vás dovolujeme pozvat.  Schůzka se uskuteční 
  

23.1.2019 od 17.00 hod. v Holých Vrších č.p 26 (bývalý obecní úřad). 
 

file://///vaknt/Uziv/Skupiny/VRI/JIZERA/02Hrdlořezy%20výstavba%20kanalizace/PŘÍPRAVA/SDĚLENÍ%20OBYVATELŮM/www.vakmb.cz/download/forms/zadost1.doc


Pokud máte zájem o služby projektanta stavby, přílohou tohoto sdělení přikládáme objednávku 
vypracování projektové dokumentace včetně zajištění vydání povolení stavby kanalizační přípojky, 
kterou vyplněnou a podepsanou, prosím odevzdejte na společné schůzce, projektant zde bude 
přítomen. Je nutné i vyplnit plnou moc na druhé straně objednávky. Objednávku rovněž můžete zaslat 
poštou na níže uvedenou adresu projektanta.  
 
Vzhledem k důležitosti akce, si Vás dovolujeme požádat o účast na této schůzce.  
 
Realizační tým projektu: 
 
 Investoři stavby:    Město Dobrovice 

Palackého nám. 28, 294 41 Dobrovice 
p. Radomír Jandura 
tel.: 326 307483; 725 881545, e-mail: jandura@dobrovice.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 Václava Hanoušková 
tel. 326 376 154, e-mail: vhanouskova@vakmb.cz 
Ing. Miroslav Havlas 
tel. 326 376 245, 604 297 059 e-mail: mhavlas@vakmb.cz 

 

 Projektant stavby:   Gevos, projekční kancelář 
Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Ing. Milan Ulbrych 
tel.: 487 953 147, 602 584 458, e-mail:  gevos@volny.cz 
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