Váš dopis zn.: ID číslo 78049
Ze dne: 17.04.2019
Naše značka: ZADOST11600
Vyřizuje: Václav Čvančara
Telefon: 221 501 126
E-mail: vaclav.cvancara@pvk.cz
Datum: 17.04.2019

Žadatel:
GAVLAS, spol. s r.o.
Politických vězňů 1272/21
11000 Praha

Informace o existenci zařízení
provozovaných společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Účel informace:
Lokalizační údaje:

Existence sítí
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce, ulice, č.p.:
Smíchov, Zdíkovská, 3029/59
Zájmové území:
Vymezeno v situaci uvedené v příloze*
Kontaktní osoba:
Lucia Komarnícka
Kontaktní údaje: tel., e-mail 221666666, asistentka@gavlas.cz
Platnost vyjádření:
ke dni poskytnutí 17.04.2019
Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nachází
zařízení v provozování společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) a/nebo jejich
ochranná pásma.
Poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření
společnosti PVK k případné stavební či jiné činnosti žadatele.
Upozorňujeme, že na Vámi vymezeném zájmovém území se mohou nacházet další zařízení vodovodů
a kanalizací neprovozovaná společností PVK a/nebo zařízení ve výstavbě či zrušená, vodovodní
a kanalizační přípojky, vnitřní vodovody a kanalizace. Tato zařízení nejsou v poskytnuté informaci
zohledněna.
Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek či vnitřního vodovodu a kanalizace nemusí
být součástí poskytnuté informace, neboť společnost PVK není jejich vlastníkem ani provozovatelem.
Se žádostí o informaci doporučujeme se obrátit na vlastníky těchto zařízení (viz § 3 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, kde je mimo jiné uvedeno, že
vlastníkem vodovodní či kanalizační přípojky, případně jejich částí zřízených před nabytím účinnosti
tohoto zákona je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se
opak).
Bc. Miloš Lóži
manažer operativního útvaru technického ředitele
*Příloha: - situace zájmového území
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