POSTUP PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNOU
INFRASTRUKTURU MĚSTA NOVÝ KNÍN
Tento postup pro připojení na veřejnou infrastrukturu v majetku Města Nový
Knín, slouží žadatelům o připojení na veřejný vodovod či kanalizaci. Žadatelé se
řídí dle tohoto stanoveného postupu. Při nerespektování postupu pro připojení
na veřejnou infrastrukturu Města Nový Knín, nebude udělen souhlas vlastníka
k připojení na veřejnou infrastrukturu. Připojení na veřejnou infrastrukturu
vedenou přes pozemky místních komunikací v majetku Města Nový Knín,
podléhá stavební uzávěře dle městské vyhlášky (týká se nově opravených
komunikací po dobu minimálně pěti let). Připojení na veřejnou infrastrukturu
Města Nový Knín vedenou na krajských pozemcích (silnice II. a III. třídy ve
vlastnictví Středočeského kraje) je možné pouze mimo stavební uzávěru (mimo
zimní období), což je v době od 1.4. do 30. 10.
POSTUP
1. Žadatel (vlastník nemovitosti – přípojky) navštíví Městský úřad, kde podá
žádost o napojení na veřejnou infrastrukturu a obdrží darovací smlouvu na
rozvoj veřejné infrastruktury.
2. Žadatel uzavře s Městem Nový Knín darovací smlouvu na rozvoj veřejné
infrastruktury a zaplatí příslušný dar.
3. Žadatel obdrží souhlas Města Nový Knín s napojením na veřejnou
infrastrukturu včetně technických podmínek napojení na veřejnou
infrastrukturu Města Nový Knín dle usnesení č.18-14/2020-ZM (dále jen
„technické podmínky“).
4. Žadatel nechá zpracovat odbornou osobou projekt kanalizační, či vodovodní
přípojky (dle technických podmínek vlastníka infrastruktury) a předloží
Městu Nový Knín k vyjádření.
5. Žadatel si zajistí souhlas vlastníka komunikace.
6. Město Nový Knín vydá vyjádření, které je přílohou pro stavební řízení,
které žadatel vyřídí.
7. Po vydání stavebního povolení (územního souhlasu) na kanalizační, či
vodovodní přípojku, kontaktuje žadatel příslušného pracovníka Města Nový
Knín a dohodnou se na průběhu realizace (stejný termín pro přípravu
napojovacích míst a samotnou přípojku vedenou na soukromý pozemek).
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8. Ve společně dohodnutý termín provede odborná firma stanovená Městem
Nový Knín vysazení odboček a přípravu napojovacích míst. Náklady s tím
spojené hradí Město Nový Knín.
9. Ve společně dohodnutý termín provede odborná firma vybraná žadatelem,
kanalizační, či vodovodní přípojku od napojovacích míst až po ukončení na
pozemku či v objektu žadatele v souladu s technickými podmínkami.
10.Žadatel zajistí geodetické zaměření kanalizační či vodovodní přípojky před
zásypem.
11.Příslušný pracovník Města Nový Knín zkontroluje před zasypáním
přípojky její správné provedení dle technických podmínek (materiál
přípojky, podsyp, zásyp, provedení napojení, soulad realizace se schválenou
projektovou dokumentací) a vydá protokol o kontrole.
12. Žadatel ohlásí dokončení stavebních prací spojených s realizací dané
přípojky a zažádá (vyplní písemnou žádost) o osazení vodoměru v případě
vodovodní přípojky.
13.Pověřený zástupce města vystaví žadateli na základě potřebných údajů pro
připojení na technickou infrastrukturu města smlouvu o Dodávce pitné vody
a odvádění odpadních vod.
14. Po podpisu smlouvy o Dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod se
žadatelem, dojde k osazení vodoměru a bude zahájena dodávka pitné vody
do objektu.
Podmínky pro připojení na veřejnou (technickou) infrastrukturu Města Nový Knín byly
schváleny zastupitelstvem města usnesením č. 18-14/2020-ZM a jsou součástí Darovací
smlouvy na rozvoj veřejné infrastruktury v majetku Města Nový Knín.
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