
                                                                                                                                                     č.ev. BnJe 04335/20 

Žádost č. 4/2020 

 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů č.j. BnJ-OSŽP-2020/1010-2 

 
I. Žadatel: 

Fyzická osoba: 

 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Trvalé bydliště  

Doručovací adresa  

Kontakt (tel., e-mail)  

 

Právnická osoba: 

Název firmy   

IČ   

Sídlo   

Doručovací adresa   

Kontakt (tel., e-mail)   

 

II. Odbor, kterému je žádost určena: 

Město Bakov nad Jizerou 

 

III. Předmět žádosti o informace: 

 Tímto Vás žádám o vysvětlení celé situace a zároveň ve smyslu  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, o umožnění náhledu do: 

Zadávací dokumentace, kterou byl soutěžen zpracovatel projektové dokumentace, a která byla poté předložena 

společnosti Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a  

Projektové dokumentace, která byla společnosti Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav, a.s. p.ředložena 

 

Informace: 
Zhotovitel dokumentace pro podání žádosti o dotaci byl soutěžen v letech 2009 – 2010. Po neúspěšném podání žádosti 

bylo prodlužováno stavební povolení na stavbu kanalizace Malá Bělá a projektová dokumentace byla použitá i pro 

nynější podání. 

Většina přípojek (seznam z dokumentace z roku 2011 k podání žádosti o dotaci) je součástí projektu Odkanalizování 

obcí v povodí Jizery. Přípojky jsou neuznatelnými náklady projektu. VaK Mladá Boleslav jako hlavní investor již 

začátkem roku 2019 informoval letákem a na jednání ve společenské místnosti Osadního výboru Malá Bělá o 

možnostech připojení k nově budované kanalizaci. Objednáním projektu a žádostí o připojení ke kanalizaci si existující 

objekty, domy zajistily bezplatné zbudování veřejné části. Vnitřní část přípojky (včetně kontrolní šachty) si musí každý 

vybudovat na své náklady. Je pouze na občanech, zdali pro vybudování vnitřní části přípojky využijí zhotovitelské firmy 

splaškové kanalizace, nebo zadají vybudování jinému subjektu. Pokaždé při realizaci vnitřní části přípojky doporučuje 

město a hlavní investor VaK konzultaci provedení instalace kontrolní šachty s firmou Šebesta, zhotovitelem splaškové 

kanalizace Malá Bělá z důvodů možných nepřesností projektů. Každá vybudovaná veřejná část přípojky zůstává ve 

vlastnictví hlavního investora VaK Mladá Boleslav a.s., a ten na ni zřídí na pozemcích města věcné břemeno. 



Zvláštní kapitolou je zhodnocování pozemků, budování přípojek k volným pozemkům, které nebyly a ani 

nemohly být součástí dokumentace k dotaci. Každý z těchto vlastníků, který chce připojit pozemek, si stejně 

jako ostatní objednal nebo objedná projekt, který právě jak bylo uvedeno v původním letáku, potřebuje 

povolení (územní souhlas). Rozdílné je financování veřejné části přípojky. Tyto přípojky si platí celé včetně veřejné 

části žadatel sám. Přípojka je tímto po vybudování celá i s veřejnou částí v jeho vlastnictví a tudíž i zřízení věcného 

břemene zůstává na žadateli. Vybudování veřejné části přípojky přesto, že si ji žadatel hradí sám, by měla budovat 

specializovaná firma, která splní podmínky stanovené hlavním investorem splaškové kanalizace (zkoušky zhutnění 

oprávnění stavby kanalizaci – odbornost) a po dohodě se zhotovitelem splaškové kanalizace, firmou Šebesta. Žadatelé 

o takovéto připojení jednají zodpovědně a napojením při současné stavbě kanalizace šetří své náklady na budoucí 

obnovu nového povrchu komunikací. 

Z výše uvedeného vyplývá, že přípojka k vašemu nově vybudovanému domu nemohla být součástí projektu 

vypracovaného k podání žádosti o dotaci. Ve Vašem případě si budete muset uhradit celou přípojku z vlastních zdrojů, 

pokud se nedohodnete jinak s hlavním investorem VaK Mladá Boleslav. 

Projektová dokumentace a podrobné informace jsou zveřejněny a zveřejňovány na webových stránkách města Bakov 

nad Jizerou www.bakovnj.cz. Projektová dokumentace s dalšími podrobnými informacemi jsou zveřejněné na 

stránkách http://jizera.spravcestavby.cz.  
 

 

IV. Způsob předání informace (zaškrtnout požadovaný způsob) 

 zaslat poštou 

 zaslat datovou zprávou 

 zaslat E-mailem 

 vyzvednutí osobně 

  

Datum Podpis 

4.6.2020 Lubomír Peroutka 

-  

 

http://www.bakovnj.cz/
http://jizera.spravcestavby.cz/

