
Dotazník pro rozhodnutí o zbudování centrální 

kanalizace a vodovodu v obci Horšice v4 

KANALIZACE 
Souhlasíte s případnou realizací výstavby splaškové kanalizace v obcích Horšice (bez Vitouně) a Újezd? 

 ANO    NE   

Pokud bude kanalizace zbudována, souhlasím s tím, že budu všechny odpadní vody vznikající v mé 

nemovitosti odvádět prostřednictvím svojí kanalizační přípojky do kanalizace obce, uzavřu smlouvu 

s provozovatelem kanalizace a budu platit stočné v odpovídající výši. 

 ANO    NE   

Pokud bude kanalizace zbudována, jakým způsobem preferujete si nechat zbudovat Vaši kanalizační přípojku 

Vaší nemovitosti na Vašem pozemku? 

 Celou realizaci své přípojky si zajistím sám na vlastní náklady. 

 Celou realizaci své přípojku přenechám firmě, kterou vysoutěží obec, a následně uhradím poměrnou část 

nákladů, které budou rovnoměrně a dle délky přípojky rozděleny mezi všechny připojované. 

VODOVOD 
Souhlasíte s případnou realizací výstavby obecního vodovodu v obcích Horšice (včetně Vitouně) a Újezd? 

 ANO    NE 

Pokud bude vodovod zbudován, souhlasím s tím, že budu přednostně odebírat pitnou vodu z obecního 

vodovodu prostřednictvím svojí vodovodní přípojky, uzavřu smlouvu s provozovatelem vodovodu  a budu 

platit vodné v odpovídající výši. 

 ANO    NE 

Pokud bude vodovod zbudován, jakým způsobem preferujete si nechat zbudovat Vaši vodovodní přípojku 

Vaší nemovitosti na Vašem pozemku? 

 Celou realizaci své přípojky si zajistím sám na vlastní náklady. 

 Celou realizaci své přípojky přenechám firmě, kterou vysoutěží obec, a následně uhradím poměrnou část 

nákladů, které budou rovnoměrně a dle délky přípojky rozděleny mezi všechny připojované. 

Majitel (spolumajitel) nemovitosti na adrese : ……………………………………………… Datum: ……………………………….. 
(celá adresa, případně včetně čísla bytu) 

Jméno a příjmení: ……………………………………..… Tel.: …………………………………… Podpis: ……………………………….. 

Aktuální počet obyvatel nemovitosti celkem: ….. 

• Z toho je ..… přihlášeno k trvalému pobytu v dané nemovitosti 

• Z toho je ….. trvale žijících v dané nemovitosti, ale bez přihlášení k trvalému pobytu 

• Z toho je ….. příležitostně obývajících nemovitost (trvale žijící a přihlášený k trvalému pobytu jinde) 

Za jednu nemovitost (byt) stačí jeden dotazník. S dotazníky prosím choďte v úřední dny (pondělí a středa). 


