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Věc: žádost dle z. 106/1999 Sb. k odkanalizování stavby na pozemku parc.č. 953/9 v k.ú.
Břestek
Žádost o poskytnutí informací podaná podle zákona č. 106/1999 Sb. dne 9.9. 2021
Dotaz č.1

Odpověď:
Vámi uváděné jednání dne 24.8.2021 bylo svoláno projektantem přípojky el. energie za účasti
zástupců spol EG.d. Bylo cíleně svoláno za účelem řešení problematika přípojky el. energie
k pozemku parc.č. 1058 v kú Tupesy na Moravě. Nikoliv k odkanalizovaní nemovitostí v obci
Břestek.
V průběhu jednání jste položil dotaz na to, jak je odkanalizována lokalita v obci
Břestek u hřiště. Odpověděl jsem vám, že v lokalitě je vybudována kanalizace ukončená na
COV Zlechov a vlastníci jsou zde na kanalizaci připojení.
Dále jste se dotazoval na konkrétního stavebníka, který mě není znám (uváděl jste
jméno a lokalitu nad hřištěm, nikoliv parc.číslo či jiné přesné určení), odpověděl jsem, že do
lokality je přivedena kanalizace a v lokalitě jsou vlastníci připojeni na kanalizaci a platí
stočné. Naposledy zde byla převzata přípojka u novostavby nemovitosti budované na parc.č.
1002/10 k.ú. Břestek.
Parcelní číslo a přesné určení tj. parc. č. 953/9 kú Břestek uvádíte poprvé až v tomto
dotazu. Odpovídám vám tedy nyní k situaci na parc.č. 953/9 k.ú. Břestek na vámi nyní
konkrétně položený dotaz podle znalosti, kterou máme.
Pokud je mi známo, Svazek obcí Čistý Zlechovský potok jako provozovatel kanalizace
v dané lokalitě nebyl dosud osloven ve věci výstavby na pozemku pac.č. 953/9.
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Obec Tupesy, není jakkoliv dotčena případnou stavbou na parc.č. parc.č. 953/9 k.ú.
Břestek a není účastníkem stavebně-správního řízení a ve věci nemáme žádné informace.
Stavebně - správní řízení vč. náležitostí a podmínek je popsáno tzv. stavebním
zákonem v platném znění vč. příslušných vyhlášek a nařízení.
Obecně uvádíme, že likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojení na
kanalizaci je dále upravena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
Obec Tupesy není pověřena výkonem činností stavebního úřadu. Místně příslušným
stavebním úřadem pro danou lokalitu je Stavební úřad se sídlem v Buchlovicích - Úřad
městyse Buchlovice - Stavební úřad, nám. Svobody 800, 68708 Buchlovice.
Další informace k řízení, či případné stavbě na parc.č. 953/9 v kú Břestek nám nejsou známy.
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