
nachází

MOVOZAD14947Naše značka:

Váš dopis zn.:

Vyřizuje:

Ze dne:

Telefon:
E-mail:
Datum:

Informace o existenci sítí
provozovaných společností

Moravská vodárenská, a.s., region Zlín

Účel informace:

Lokalizační údaje:

Tomáš SurovecKontaktní osoba:

731765724, t.surovec@seznam.czKontaktní údaje: tel., e-mail

Jeden rok ode dne vyhotoveníPlatnost vyjádření:

Okres: Zlín

ZlínObec:

Zlín, 2317/1 pozemková

Ve Vámi  vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

sítě v  provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a  jejich ochranná pásma.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnuté informace, společnost Moravská
vodárenská, a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona č. 274/2001 Sb.,  o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu,  v platném znění).
Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost

ověřena měřením před zahájením stavebních prací.

Tomáš Surovec
 19
75612 Valašské Příkazy

28.09.2020

Katastrální území, parcelní číslo:

elektronické podání Adresa žadatele:

Zájmové území: Vymezeno v situaci uvedené v příloze*

Existence sítí

Ing. Jan Schieferdecker
577 124 223
schieferdecker@smv.cz
28.09.2020

Ing. Jan Schieferdecker
vedoucí  oddělení  technicko provozní činnosti  Zlín

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
Pracoviště Zlín
Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín-Louky
(T)  +420 577 124 223
(M) +420 724 323 062
(E) schieferdecker@smv.cz
www.smv.cz

Zájmové území spadá do působnosti regionu Zlín.

http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/
•  v případě požadavku na výdej dat v elektronickém formátu využijte programu Žádosti o poskytnutí dat DGN

•  napojení na kanalizační síť http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/
•  vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci, uzavření smlouvy - napojení na vodovodní a kanalizační řad

•  napojení na vodovodní síť http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/

•  kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace schůzky

http://www.smv.cz/sluzby/vyjadreni/

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Moravská
vodárenská, a.s. k případné stavební či jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani
stavebního řízení.
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
(IČ) 61859575 , (DIČ) CZ61859575
(Bankovní spojení) 35-5727510207/0100



Situace zájmového území

MOVOZAD14947Naše značka:

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: 28.09.2020

*Příloha: situace zájmového území
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