Projektant: ŠINDLAR s.r.o., stavby vodního hospodářství, Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Hrdlořezy, výstavba kanalizace
Vážená paní, vážený pane,
pro zpracování projektu veřejné kanalizační sítě a získání podkladů pro budoucí zpracování
projektové dokumentace Vaší kanalizační přípojky je nutné určit jednoznačně její umístění.
Prosíme vlastníky nemovitostí, které budou na veřejnou kanalizační síť připojeny, aby vyplnili
přiložený dotazník o majetkoprávních vztazích, kontaktní údaje a označili vyhovující termín schůzky
z důvodu projednání na místě. Na druhé straně tohoto dotazníku prosím vyznačte trasu přípojky a
odstupové vzdálenosti od domu nebo lomu oplocení.
Vyplněný dotazník prosím vraťte na podatelnu obecního úřadu Hrdlořezy nejpozději do
11. března 2016 nebo jej přineste na schůzku, která se bude konat dne 7. 3. 2016 od 18.00 hod.
na obecním úřadu Hrdlořezy.
V Hradci Králové, ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Ing. Roman Bárta - tel. 775 748 780, email: barta@sindlar.cz

DOTAZNÍK
ULICE :
ČÍSLO POPISNÉ :
ČÍSLO STAVEBNÍ PARCELY :
ČÍSLO PARCELY ZAHRADY, DVORA :
VLASTNÍK/CI NEMOVITOSTI
(titul, jméno a příjmení) :
DORUČOVACÍ ADRESA
(pokud se liší od napojované nemovitost) :
TELEFON :
E-MAIL:
POČET OBYVATEL DOMU :

osob

HLOUBKA ULOŽENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ POD
TERÉNEM (dáno hloubkou dna odpadního potrubí
v jímce, septiku, domovní čistírny) :

metrů

Poskytnuté údaje budou využity výlučně pro účely odkanalizování nemovitosti.

VYHOVUJÍCÍ TERMÍN SCHŮZKY :
(označte prosím jeden nebo více termínů)

PŘÍLOHA : Situační nákres přípojky na druhé straně

pondělí 14.3.2016 - 8:30 - 19:00
úterý 15.3.2016 - 8:30 - 19:00
středa 16.3.2016 - 8:30 - 19:00
čtvrtek 17.3.2016 - 8:30 - 19:00
pátek 18.3.2016 - 8:30 - 19:00
sobota 19.3.2016 - 8:30 - 16:00
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SITUAČNÍ NÁKRES PŘÍPOJKY
Vzor zákresu

Zde, prosím, zakreslete váš návrh řešení

ULIČNÍ STOKA KANALIZACE (budoucí)
Poznámky:

……………………………..
podpis vlastníka/ů
Adresa:

Telefon/fax:

e-mail:

IČ:

