INFORMACE – DOSTAVBA KANALIZACE - VEŘEJNÁ SCHŮZE S OBČANY
Vážení občané, zveme Vás na veřejnou pracovní schůzi, na které budete zástupci vedení stavby,
technickým dozorem investora stavby, VaK Brno, zástupci MMB a místní samosprávy informování o
podrobnostech začátku a průběhu stavby, řešení veřejné i osobní dopravy v průběhu stavby,
problematice vlastních přípojek a dalších důležitých věcech ve spojitosti s probíhající výstavbou
kanalizace v naší MČ
SCHŮZE JE SVOLÁNA NA 5.února 2020 od 18:00 hodin DO sálu Bosonožské orlovny
Po konzultaci se stavbou, respektive na jejich žádost a z jejich zkušenosti jsme rozhodli, že informace
budeme upřesňovat a tak i mezi Vás šířit po jednotlivých etapách a blocích ulic tak, aby byly vždy
maximálně aktuální.
Dle informací od vedení stavby se tedy v této fázi, tato avizovaná schůze týká především majitelů
nemovitostí a občanů, kteří budou své domy, provozovny a areály napojovat v ulicích
- Bosonožské náměstí
- Průjezdní
-Hoštická
Momentálně panuje, dá se říci, napjatá situace kolem docela „zpackané“ projektové dokumentace,
kterou ještě minulé vedení města bohužel zadalo „mimobrněnské“ projekční a inženýrské firmě Valbek
a to až z Ústí nad Labem. Je třeba bohužel ještě dodělat a doladit spoustu nejasností. I my samozřejmě
nyní děláme intenzivně vše v tom co můžeme ovlivnit tak, aby tato největší stavba v historii MČ, byla
úspěšně realizována. O tom Vás mohu ubezpečit.
Ale i nadále je zejména ve vlastním zájmu majitelů nemovitostí, aby postupovali podle stavebního
zákona, aby si zadali vyhotovení projektu přípojek, který musí být dále schválen příslušnými dotčenými
orgány a úřady a v souladu s platným projektem a to tak aby mohli být připojeni na tuto novou
kanalizaci. Pozdě vznesené požadavky vůči projektu nebudou brány v zřetel. Nemůžou být brány
v zřetel! Projekt již nelze dále zásadně upravovat. Ovšem i přes to naší snahou i snahou stavby bude
občanům v přípustných mezích v jednotlivých případech maximálně pomoci.
Opakovaně „Upozorňujeme a žádáme“ majitele objektů a nemovitostí, kteří je budou připojovat na
stavbu „Kanalizace Brno II“ aby si především v jejich zájmu, pokud tak již tedy neučinili, neprodleně
prostřednictvím autorizovaného projektanta zajistili zhotovení kompletního projektu přípojky
oddílné kanalizace. Tedy projektovou dokumentaci a veškerá potřebná povolení.
Pokud již nemáte vybraného svého projektanta, pro Vaši pomoc pří jejich výběru znovu uvádíme
kontakty alespoň na některé z nich. Je jen na Vás, koho a třeba i z těchto projektantů oslovíte. Práce
jim ovšem značně přibývá a termíny se krátí! Neváhejte.
Ing. Liška 720 947 399
Ing. Krásenská 602 566 176
Ing. Hrazdílková 776 145 383
Ing Flidr 602 231 439
Ing. Holešovský 604 231 439

Pro „úspěšné napojení“ a zkolaudování přípojky nemovitosti na splaškovou a dešťovou kanalizaci je
ovšem ještě NEZBYTNĚ NUTNÉ mít již v napojovaném objektu předem rozděleny odpady samostatně
na splaškovou a dešťovou vodu.
Připojení staveb na sítě technického vybavení je zmíněno v ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb. a
v ust. § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb.
Nikdy a za žádných okolností by neměla být svedena, či dokonce nesmí být svedena, dešťová voda
do splaškové kanalizace a naopak! Toto bude prověřováno a kontrolováno při kolaudaci přípojek!
Zástupci vedení MČ budou zváni na tzv. technické dny, které se budou konat minimálně jednou za
měsíc a v jejichž rámci se bude vždy plánovat postup prací na další měsíc dopředu. Výstup, z tohoto
jednání nám bude k dispozici a bude zveřejňován na webu MČ, popřípadě ve zpravodaji. Jinak
doporučuji sledovat stránky www.bosonohy.cz kde se k tomuto, ale nejen k tomuto, při troše snahy
dozvíte další informace. Nyní a zejména v budoucnu. Aktuálně rozšíříme nabídku o rubriku
„kanalizace“ (tedy ji přesuneme na úvodní stránku), kam se pokusíme směřovat všechny dostupné a
dle našeho názoru důležité dokumenty či upozornění.
Dodavatel stavby zhotoví dílo, stoku splaškové i dešťové kanalizace pouze pod veřejným prostorem,
tedy přivede odbočky k napojení pouze na hranici pozemků v majetku města Brna, zpravidla po
revizní šachtu. Další realizace přípojek na soukromých pozemcích fyzických osob a organizací je
zadávána, organizována, realizovaná a především hrazena majitelem přípojky, tedy zpravidla
majitelem připojované nemovitosti či areálu připojovaného na stavbu kanalizace.
Po revizi od BVK a.s. a po připojení k veřejné kanalizaci, bude majiteli takto řádně připojené
nemovitosti vyplacen, formou finančního daru, MČ Brno-Bosonohy schválený příspěvek ve výši 2.000
Kč. Příspěvek se netýká objektů určených výhradně pro komerční účely.
POZOR! Od pondělí 27.1.2020 budou jednotlivé nemovitosti obcházet pověření technici, provádějící
tzv. pasportizaci současného stavu objektů, tedy budou zaznamenávat skutečný stav objektů pro
případ jejich poškození stavbou či naopak. Tito pracovníci se prokáží průkazem potvrzeným
starostou MČ. Důležité je, aby občané takto se prokazující pracovníky vpustili do svých domácností.
Pozor! Tato pasportizace je zcela zdarma, nic se za ni tedy neplatí! Také není třeba na místě
v momentě první návštěvy cokoli podepisovat! Po zhotovení příslušného protokolu dojde teprve při
druhé návštěvě nejdříve k jeho odsouhlasení a pak stvrzení Vašim podpisem!
Při Vašich pochybnostech o autorizaci tohoto pracovníka ihned prosím kontaktujte ÚMČ BrnoBosonohy tel. 547 422 711.

Dočekal Miloslav
Místostarosta MČ

