INFORMACE O NAPOJOVÁNÍ PŘÍPOJEK NA VEŘEJNOU
SPLAŠKOVOU KANALIZACI V OBCI HUSLENKY
Vážení občané,
dne 4.3.2016 byl Městským úřadem Vsetín, odborem životního
prostředí, spis.zn.: MUVS-S 1505/2016 OŽP/Hol, vydán KOLAUDAČNÍ
SOUHLAS k užívání nově zbudované veřejné splaškové kanalizace
v obci Huslenky v rámci akce Čistá řeka Bečva II.
Občané se proto již mohou začít na veřejnou kanalizaci napojovat.
Upozorňujeme, že původně plánovaná veřejná schůze ohledně této
problematiky se z časových důvodů neuskuteční. Občané však
mohou využít obce jako prostředníka pro vyřízení svých žádostí o
připojení.
Pro napojování domácností byl mezi obcí a provozovatelem
kanalizace, tj. firmou Vodovody a Kanalizace a.s. Vsetín (zkráceně
„VAK“) dojednán níže uvedený postup, týkající se části
administrativní (vyřízení „Smlouvy o odvádění a čištění odpadní vody“
mezi občanem a VAK) a části realizační (samotná realizace přípojky) –
přičemž tyto dvě části by měly být řešeny souběžně:

I.Část administrativní:
1. Zájemce o připojení si vyplní „Žádost o zřízení kanalizační přípojky
v rámci ČŘB II.“. Tuto žádost jste dostali spolu s projektem přípojky
nebo byla otištěna v obecním Zpravodaji nebo lze stáhnout
z internetu na webových stránkách VAK Vsetín.
K tomuto pár poznámek:
a) pro usnadnění vyplnění přikládáme VZOR s komentářem viz dále

b) prosíme vyplňte v Žádosti i e-mail a telefon – je to důležité pro
další komunikaci mezi obcí a vámi
c) info k některým podkladům k žádosti (bod 4. Žádosti):
– výpis z katastru – informace o stavbě (tj. o číslu popisném, které
má být připojeno na kanalizaci) – informace stačí vytisknout
z internetových stránek katastru nemovitostí
- zákres přípojky – stačí okopírovat přípojku z projektu
-platná smlouva o dodávce pitné vody – tato se nedokládá (proto se
v Žádosti proškrtne viz vzor)
d)občané, kteří jsou napojeni na obecní vodovod a zároveň mají
vlastní studnu, vyplní v žádosti v bodu 8. obě varianty
2.Vyplněnou žádost spolu s podklady je možno přinést na obecní
úřad Huslenky vždy v těchto termínech:
Pondělí od 8.00 do 11.00 hod
Středa od 13.00 do 17.00 hod
ke stavební techničce p. Jitce Šafárikové tel. 571 165 105
3.Obec předané žádosti doručí na VAK Vsetín.
4.VAK na základě žádosti během cca 14 dnů vypracuje příslušnou
„Smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody“ s jednotlivým
vlastníkem (dále jen „Smlouva“) a tyto smlouvy dodá na obec.
5.Obec vyzve vlastníka, aby si Smlouvu přišel podepsat a
vyzvednout.
6.Po podpisu Smlouvy se vlastník může napojit na veřejnou
kanalizaci.

II.Část realizační
1.Vlastník domu, který má být připojen na kanalizaci, si ve firmě
Služby obce Huslenky s.r.o. v Hrachovečku vyzvedne projekt přípojky
a materiál (pro ty, kteří si ještě nevyzvedli).
2. Vlastník zrealizuje domovní kanalizační přípojku, zatím ji
nenapojuje na hlavní stoku a souběžně s tímto si vyřídí administraci
(tj. dodá na obec nebo přímo na VAK žádost, následně podepíše
„Smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody“).
3. Po podpisu Smlouvy vlastník napojí přípojku na hlavní stoku.
Místo napojení musí zůstat odkryté, protože před záhozem jej musí
zkontrolovat technik z VAKu, kterého musí vlastník nemovitosti
zavolat ke kontrole – technik p. Švajner tel . 605 265 569

Výše uvedené se netýká firem – tyto se musí ohledně napojení
obrátit přímo na VAK Vsetín.
Mgr. Helena Jurčíková, místostarostka obce Huslenky
mistostarosta@huslenky.cz
tel.602 144 254

