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SMLOUVA 

o výstavbě a financování kanalizační přípojky 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

čl. I 

Účastníci smlouvy 

 

1. statutární město Havířov 

se sídlem:   Svornosti 86/2, Havířov-Město 

IČ:   00297488 

Zastoupeno:  Ing. Karlem Šlachtou, náměstkem primátorky pro hospodářský rozvoj 

(dále též “město“) 
 

a 

 

2. RESIDOMO, s.r.o. 
se sídlem:  Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00 

    zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

    oddíl C, vložka 66812 

IČ:   05253268   

DIČ:   CZ 699002915 

V zastoupení:  Martin Ráž, jednatel společnosti 

    Pavel Klimeš, jednatel společnosti 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  …………………… 

Osoba oprávněná k jednání 

ve věcech technických:   Maria Niklová Mitrusi – Vedoucí IP 

     Milada Giblová – specialista IP - rozpočtář, tel. +420 725 569 971 

e-mail:    milada.giblova@residomo.cz 

 (dále též „vlastník„) 

 

 

 

čl. II 

Předmět smlouvy 

 

1. Statutární město Havířov je investorem stavby hlavních kanalizačních řadů na území 

Havířova - Šumbarku. Pro financování této stavby má přislíbenou dotaci z prostředků 

Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Z této dotace lze hradit uznatelné náklady na 

vybudování hlavního kanalizačního řadu a části přípojek, uložených na veřejném 

prostranství (dále též „veřejná část přípojky“). 

2. Vlastník má ve vlastnictví nemovitosti v Havířově - Šumbarku, č.p. 103 a 104 

postavené na pozemku parc. č. 1629  a 1630 k.ú. Šumbark, zapsáno u Katastrálního úřadu 

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na LV č. 886, a má zájem 

napojit tyto nemovitosti na veřejnou kanalizační síť. 
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3. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro 

- výstavbu soukromé části kanalizační přípojky vlastníka k napojovaným nemovitostem,  

- majetkové vypořádání této stavby po jejím dokončení. 

 

 

čl. III 

Výstavba kanalizační přípojky a Dohoda o postoupení investorství 

 

1. Město zajistilo pro výstavbu hlavních kanalizačních řadů a pro přípojky k jednotlivým 

rodinným domům na území města Havířova - Šumbark  projektovou dokumentaci. 

2. Na základě této projektové dokumentace podá město, jako investor stavby, žádost  

o vydání rozhodnutí o umístění stavby kanalizačních přípojek. 

3. Na základě tohoto rozhodnutí o umístění stavby podle odst. 2 zahájí město výstavbu 

hlavního kanalizačního řadu a veřejné části přípojek (viz čl. II. odst. 1).  

4. Hlavní kanalizační řad bude budován po etapách a kanalizační přípojky – jejich veřejná 

část – budou realizovány postupně v návaznosti na výstavbu hlavního kanalizačního řadu. 

Veřejnou část kanalizační přípojky vybuduje město až po kanalizační šachtici. 

 

Dohoda o postoupení investorství 

5. Město se zavazuje, že po vybudování veřejné části kanalizační přípojky protokolárně 

předá vlastníkovi připojovaných nemovitostí územní souhlas pro výstavbu soukromé 

části kanalizační přípojky k nemovitostem uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy, včetně 

kopie projektové dokumentace. Vlastník se zavazuje, že investorství převezme, bude 

pokračovat ve výstavbě a dokončí stavbu kanalizační přípojky k napojovaným 

nemovitostem uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

6. Povolení ke stavbě (územní souhlas, stavební povolení) a kopii projektové dokumentace 

poskytne město vlastníkovi napojovaných nemovitostí úplatně. 

Smluvní cena je stanovena jako pevná a činí: 1,00 Kč. K ceně bude připočtena DPH dle 

platného znění zákona v době uskutečnění prodeje.  

7. Vlastník napojovaných nemovitostí se zavazuje, že stavbu soukromé části kanalizační 

přípojky dokončí do 12 měsíců ode dne, kdy bude vydán kolaudační souhlas pro 

příslušnou část kanalizačního řádu. Kolaudační souhlas bude vyvěšen na úřední desce 

Magistrátu města Havířova, v sekci „oznámení“ (http://www.havirov-

city.cz/index.php?option=com_urednideska&Itemid=157&lang=cz). Zaměření stavby 

soukromé části kanalizační přípojky zajistí na své náklady vlastník připojovaných 

nemovitostí. 

 

8. Účastníci této smlouvy se dohodli, že za dokončení výstavby kanalizační přípojky bude 

považováno  především uzavření smlouvy s provozovatelem kanalizace o napojení 

nemovitostí, specifikovaných  v čl. II. odst. 2 této smlouvy, na hlavní kanalizační řad. 

Provozovatelem kanalizace jsou Technické služby Havířov, a.s., se sídlem Karvinská 66, 

Havířov-Město. 



 3 

 

čl. IV. 

Majetkové vypořádání 

 

1. Slib prodeje 

1.1 Dotace na výstavbu kanalizační sítě bude městu poskytnuta za předpokladu,  

že dokončená stavba hlavního kanalizačního řadu a veřejné části kanalizačních 

přípojek bude v majetku města po dobu udržitelnosti. Doba udržitelnosti bude 

Státním fondem životního prostředí stanovena při poskytnutí dotace. Maximální 

doba udržitelnosti nepřekročí 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce 

projektu na stavbu hlavních kanalizačních řadů na území města Havířova a obce 

Horní Suchá na SFŽP. 

1.2 Statutární město Havířov slibuje , že do 3 let ode dne uplynutí doby udržitelnosti 

předloží vlastníkovi připojených nemovitostí návrh kupní smlouvy, na základě které 

převede do vlastnictví majitele připojených nemovitostí veřejnou část kanalizační 

přípojky. Smluvní cena bude stanovena ve výši 1 Kč. K ceně bude připočtena DPH 

dle platného znění zákona v době uskutečnění prodeje.  

1.3 Vlastník připojovaných nemovitostí uvedený v odst. 1.2 této smlouvy se zavazuje, že 

kupní smlouvu uzavře do 30 dnů ode dne doručení návrhu kupní smlouvy.  

2. Věcná práva k cizím věcem 

2.1 Město se zavazuje, že k prodané veřejné části kanalizační přípojky zřídí na svém 

pozemku ve prospěch kupujícího služebnost inženýrské sítě pro uložení kanalizační 

přípojky a jejich provozování.  

2.2 Služebnost inženýrské sítě bude zřízena za cenu dle metodické pomůcky města, 

platné ke dni uzavření kupní smlouvy. Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení 

a provozování převáděné části kanalizační přípojky lze dohodnout jako součást kupní 

smlouvy.  

2.3 Vklad služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí zajistí na své náklady 

kupující. 

2.4 Věcná břemena nebo služebnosti inženýrské sítě zřízená na pozemcích třetích osob 

pro účely uložení a provozování veřejné části kanalizační přípojky, se převodem 

vlastnictví kanalizační přípojky nemění. 

 

 

čl. V. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva je uzavírána jako smlouva nepojmenovaná ve smyslu ust. odst. 2 § 1746 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Náhrada škody, neupravená 

v této smlouvě, se řídí ustanovením občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž město obdrží 2 vyhotovení a 

vlastník jedno vyhotovení. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1, ve které jsou 

uvedeny zejména technické a administrativní informace související se stavbou 

kanalizačních přípojek. 

3. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně jasný a srozumitelný, 

že vyjadřuje jejich vůli a že s ním souhlasí.  
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4. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Havířova dne  ……..usnesení č. 

…………….. . 

5.   Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji podepíše druhý (poslední) účastník 

smlouvy.  

 

 

 

V Havířově dne…………..  V Ostravě dne………….. 

za statutární město Havířov:   

 

 

 

 

……………………………….. ………………………………..  

Ing. Karel Šlachta Martin Ráž 

náměstek primátorky pro hospodářský                        jednatel společnosti 

rozvoj 

 

 

 

 

 

  ……………………………….. 

  Pavel Klimeš 

  jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - technické a administrativní informace související se stavbou kanalizačních 

přípojek 
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  Příloha č. 1 

 

 

Informace ke zřizování kanalizačních přípojek 

 

V rámci výstavby kanalizačních přípojek město Havířov: 

 zajistí a uhradí projektovou dokumentaci přípojky pro všechny stávající RD. Tento bod  

se vztahuje pouze na vlastníky nemovitostí, kteří splní podmínky „Smlouvy o výstavbě  

a financování kanalizačních přípojek“ a dodrží termíny a podmínky v této smlouvě sjednané,  

 zajistí realizaci a financování veřejných části kanalizačních přípojek 

 

Obecné principy pro budování a užívání kanalizačních přípojek 

Kanalizační přípojky slouží pouze k odvádění splaškových vod, nesmí do nich být napojeny dešťové 

ani jiné vody (tj. svody dešťových vod ze střech objektů, ze zpevněných ploch kolem objektů, 

z drenáží apod.). Do splaškové kanalizace by měly být napojeny všechny splaškové odpadní vody 

z domu, tedy nejen z WC, ale i z umývadel, van, sprchových koutů, dřezů, automatických praček, 

myček nádobí apod. Z důvodu zamezení průsaku spodních vod do kanalizace musí být kanalizační 

přípojky vodotěsné! Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila (§3 odst. 6 

zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).   

Podmínky odkanalizování:  kanalizační přípojkou lze odvádět pouze vody odpadní, nesmí být 

napojena voda dešťová;  

 napojení bude realizováno přímo bez předchozího předčištění  

tj. mimo septiky, jímky apod.  

 

Technické požadavky na kanalizační přípojku  

1. zemní práce – neveřejná část gravitační kanalizační přípojky se uloží do otevřené rýhy šířky cca 

0,8 m. Hloubka uložení potrubí je dána hloubkou stávajícího domovního svodu a hloubkou 

zaústění do revizní šachty na veřejné části kanalizační přípojky. 

 Výkop je možné provést ručně, vzhledem k obtížnému rozpojování zeminy ve větších hloubkách, 

je vhodnější provedení strojově.  

2. potrubí pro kanalizační přípojku je nezbytné použít PVC hrdlové potrubí s těsněním gumovými 

kroužky profilu 150 mm. Toto potrubí musí být po dokončení vodotěsné! Před záhozem musí být 

takto provedené potrubí zkontrolováno zástupcem stavebního úřadu Magistrátu města Havířova 

nebo provozovatelem kanalizace – Technické služby Havířov a.s.  (TSH a.s.). V případě, že 

přípojka není přímá (ohyby v úhlu více než 30°), je potřeba v místě lomu osadit lomovou šachtu. 

Existují plastové nebo betonové prefabrikáty o průměru 600 mm, i napojení potrubí do takových 

šachet musí být vodotěsné.  

3. sklon potrubí – u přípojek musí být podélný sklon potrubí min 2%, tj. 2 cm na 1 bm potrubí 

z důvodu snadného odtékání splaškových vod a zabránění usazování hrubých nečistot a tím 

ucpávání potrubí.  

4. po uložení potrubí a jeho kontrole zástupcem provozovatele TSH a.s. je možné provést zásyp. 

Zásyp je nejvhodnější provést do úrovně cca 100 mm nad horní okraj potrubí hutněným pískem 
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nebo štěrkopískem. Zásyp lze provést i výkopovou zeminou, pokud neobsahuje větší kameny (do 

průměru 50 mm). Zásyp je vhodné průběžně hutnit po vrstvách cca 300 mm z důvodu zamezení 

pozdějšího sedání zeminy v rýze. Zásyp je možno provést ručně i strojově.  

5. splaškové vody musí být do kanalizace odvedeny přímo, tedy bez jakékoliv akumulace 

v jímkách tj. provést propojení mimo žumpu či septik, samotnou žumpu lze dále využívat např. 

jako akumulační jímku pro jímání dešťových vod k zálivce zahrádek.  

Napojení přípojky na kanalizační řad bude možné až po kolaudaci kanalizačního řadu, tj. dle 

plánu v roce 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


