Vodárny Kladno - Mělník a.s.
Sídlo společnosti: U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B,
vložka 2380, vedeném u Městského soudu v Praze.
E: sekretariat@vkm.cz, www.vkm.cz

Středočeské vodárny, a.s.
Sídlo společnosti: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B,
vložka 6699, vedeném u Městského soudu v Praze.
Zákaznická linka: 840 121 121, E: info@svas.cz,
www.svas.cz

Žádost o poskytnutí vyjádření ke kolizi s veřejnou
infrastrukturou (inženýrské sítě, chodníky,
komunikace)
Vyjádření bude zpracováno pouze v případě předložení povinných příloh projektové dokumentace.
Formulář žádosti > Vymezení zájmového území v mapě > Potvrzení > Odeslání

Žadatel

(zasílací adresa)

Jméno a příjmení / Název obchodní firmy, právní forma
Adresa
Obec

Ulice

Číslo popisné/orientační

Část obce

PSČ

Kontaktní osoba (Jméno a příjmení)
E-mail

Telefon

Údaje pro lokalizaci zájmového území v mapě
Zadávat pomocí adresy

Zadávat pomocí parcely

Použít adresu žadatele

Adresa
Obec

Ulice

Číslo popisné/orientační

Část obce

Žádost:

PSČ

o poskytnutí vyjádření ke kolizi s veřejnou infrastrukturou (inženýrské sítě, chodníky, komunikace)

Jednací číslo předchozího vyjádření (číslo vyjádření ve formátu PVOxxxx, Pxxxx nebo SVASxxx)
Název stavby
Druh veřejné infrastruktury

Upřesnění typu infrastruktury
Typ řízení dle stavebního zákona

Upřesnění typu řízení

Stavebník je totožný s žadatelem - pokud není, doložte s žádostí plnou moc
Stavebník – jméno a adresa
Místo stavebního záměru (Katastrální území)
Dotčené pozemky / č.p. (vypsat max. 5, jinak přidat do přílohy žádosti)
Projektant
Stručný popis záměru

- ve formátu PDF, Projektová dokumentace musí minimálně obsahovat: Katastrální situace, Situace s vyznačenou trasou stavby nebo

Příloha vyznačením záměru, Situace ve formátu DGN, Technická zpráva; V případě komunikací a chodníků nutná kompletní PD. V případě, že Stavebník
není totožný s žadatelem nutná plná moc.

Vybrat soubor Soubor nevybrán
Poznámka: Informace bude poskytnuta k zájmovému území vymezenému v mapě

Vyčistit formulář
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Pokračovat k vymezení zájmového území v mapě

