Stručná informace pro občany,kteří se budou připojovat na II. etapu vodovodu vybudovaného na
podzim 2017 v obci Krašovice.
1.K 31.10.2017 byl vybudován hlavní rozvod vody, II.etapa vodovodu v obci Krašovice .
2.Pro všechny občany, kteří se přihlásili k odběru, dále odběratelé,(mají platné stavební povolení na
přípojku vodovodu),bude uzavřena smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu. Následně na
základě požadavku odběratelů bude na hlavním rozvodu instalován počátek jejich odbočky – t.zn.
navrtávka hlavního potrubí a hlavní uzávěr zn. „ Hawle“.
Tuto činnost provádí firmy :
- Štál Bohumil , Loza 26,33152 Dolní Bělá,IČ 11375795,mob.603534043, e-mail bstal@volny.cz
- František Henžlík, Krašovice 105,33013,IČ 48358266,mob.737337748 e-mail
fanda.henzlik@seznam.cz
-Vodárny Plzeň a.s., IČ 25205625,provoz Kralovice – p. Miroslav Šiml, mob. 602171419, tel.
373396304, e-mail miroslav.siml@vodarna.cz
3.Dodavatel navrtávky vyfakturuje toto dílo vždy obci Krašovice.
4. Na základě smlouvy o zřízení práva umístit stavbu na cizím pozemku, vyfakturuje obec provedení
navrtávky a hlavního uzávěru odběrateli ve výši 6000 Kč ,přesáhne-li fakturovaná částka výši 6000
Kč,(rozdíl v ceně hradí OÚ).
V případě nižší ceny navrtávky a hlavního uzávěru než 6000 Kč, vyfakturuje obec odběrateli
skutečnou částku za provedení výše uvedené činnosti (t.j. provedení navrtávky a hlavního uzávěru).
5. Každý odběratel si dokončení přípojky, t.j.od hlavního uzávěru až do místa napojení do rozvodu
v domu zajišťuje sám na své náklady, v době, kterou si určí. Dokončení samozřejmě nabízí i výše
uvedené firmy. U přípojek, které provedla celé nebo z části firma Berdych na objednávku obce po
ústní dohodě s majitelem přípojky, se budou majitelé těchto přípojek podílet na nákladech na
přípojku částkou 1000 Kč,- na jeden metr přípojky.
5. Na základě jednání se stavebním úřadem, projektantem přípojek a schválením zastupitelstva byly
rozhodnuty tyto zásady:
 pro dům, který je dál než 5m od hranice pozemku je třeba osadit vodoměrnou šachtu.
 pokud bude vodoměr osazen v domě, musí být na místě, které je přístupné osobě
provádějící odečty.
6. Na dotazy odběratelů ohledně propojení vodovodu a rozvodu domu,v případě,že tito odběratelé
mají ještě svůj zdroj vody (studnu), je třeba, mít obě části oddělené. Pokud by měly být propojeny, je
třeba, aby propojení bylo provedeno takto:
 Kulový ventil, zpětná klapka, kulový ventil z důvodů, aby do veřejného
rozvodu nemohla být přetlačena voda ze soukromého zdroje.
 Při prodloužení přípojky od hlavního uzávěru na soukromý pozemek
musí být namontován vodoměr.
7. Po vydání vodoměru z obecního úřadu je odběratel povinen platit pevnou složku vodného ve výši
90,-Kč/měsíčně, zahrnující náklady na provoz vodovodu* bez ohledu na velikost odběru, a to od 1.
dne následujícího měsíce.
Vysvětlení:
Pevná složka vodného zahrnuje:
 Evidence cejchování , výměny vodoměrů po 6 letech a odečty
vodoměrů



Náklady na odborný dohled nad vodovodem a pravidelné rozbory
vody
 Údržba vrtu ,vodárny a vodovodního řádu.
Odběratelé, kteří využili služeb obce Krašovice ve vyřízení žádosti o stavební povolení pro vodovodní
přípojku mohou očekávat platné stavební povolení do 15.12.2017
V případě dotazů prosím kontaktujte:
Starostu obce Krašovice .. Ing. Václava Janouškovce mob.724179084
nebo místostarostu Ing.Karla Cvačku mob. 725815741
V Krašovicích 4.12. 2017

