
Pravidla č. 1/2015 
o podmínkách připojení se na inženýrské sítě v obci Číměř 

 
 

Článek I. 
 

Preambule 
 

 Zastupitelstvo obce Číměř se na svém zasedání dne 20. července 2015 usneslo vydat 
tato pravidla stanovení podmínek pro připojení se na inženýrské sítě v obci Číměř. 
 
 
 

Článek II. 
 

Podmínky připojení 
 
1. Za inženýrské sítě se podle těchto pravidel považují veškeré inženýrské sítě, zejména 

splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, kabelová televize, 
internetové připojení, komunikace, chodníky, apod. v územním obvodu Obce Číměř, 
pokud je obec jejich vlastníkem či spoluvlastníkem, nebo pokud se obec finančně 
podílela na jejich pořízení, anebo jsou-li přímo dotčeny pozemky ve vlastnictví obce 
nebo Kraje Vysočina. 

 
2. Obec umožní zájemcům z osob trvale bydlících v obci nebo jejich přímým příbuzným, 

kteří hodlají vybudovat novostavbu v obci, napojení na inženýrské sítě za těchto 
podmínek: 

 a) pokud to okolnosti nevylučují, musí být zájemci přihlášeni k trvalému pobytu v obci 
a tento trvalý pobyt musí trvat po celou dobu výstavby domu, jakož i po dobu 
dvaceti let od vydání kolaudačního souhlasu; povinnost mít trvalý pobyt v obci se 
bude vztahovat i na osoby, které budou se zájemci ve společné domácnosti; ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu tato povinnost přechází na případné další vlastníky 
nebo spoluvlastníky domu; splnění této povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou 
ve výši 200.000,- Kč, 

 b) zájemci jsou povinni zaplatit obci jednorázový příspěvek ve výši 5.000,- Kč, pokud 
se jedná o napojení na stávající inženýrské sítě, splatný nejpozději v den udělení 
souhlasu obce s napojením na inženýrské sítě, 

 c) výše příspěvku na inženýrské sítě, které budou vybudovány po účinnosti těchto 
pravidel, bude stanovena zvláštními dodatky těchto pravidel, 

 d) zájemci jsou povinni na vlastní náklad a nebezpečí před realizací vlastních přípojek 
na inženýrské sítě zjistit si uložení inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození 
nebo zničení; při realizaci vlastních přípojek jsou zájemci povinni dbát zvýšené 
opatrnosti, 

 e) po realizaci vlastních přípojek jsou zájemci povinni na vlastní náklad a nebezpečí 
uvést povrch dotčených pozemků do původního stavu a tomto stavu ho po dobu 
nejméně pěti let udržovat, 

 f)  při realizaci vlastních přípojek nesmí být zasaženy pozemky obce nebo Kraje 
Vysočina, na nichž jsou umístěny komunikace nebo chodníky; výjimkou jsou možné 
pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných; bude-li obcí zájemcům povolena 
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výjimka, jsou zájemci povinni na vlastní náklad a nebezpečí uvést povrch 
dotčených pozemků, včetně komunikací a chodníků, do původního stavu a tomto 
stavu ho po dobu nejméně deseti let udržovat. 

 
3. Obec umožní vlastníkům staveb v obci určených k trvalému bydlení do dne účinnosti 

těchto pravidel napojení na inženýrské sítě za těchto podmínek: 
 a) zájemci jsou povinni zaplatit obci jednorázový příspěvek ve výši 5.000,- Kč, pokud 

se jedná o napojení na stávající inženýrské sítě, splatný nejpozději v den udělení 
souhlasu obce s napojením na inženýrské sítě, 

 b) výše příspěvku na inženýrské sítě, které budou vybudovány po účinnosti těchto 
pravidel, bude stanovena zvláštními dodatky těchto pravidel, 

 c) zájemci jsou povinni na vlastní náklad a nebezpečí před realizací vlastních přípojek 
na inženýrské sítě zjistit si uložení inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození 
nebo zničení; při realizaci vlastních přípojek jsou zájemci povinni dbát zvýšené 
opatrnosti, 

 d) po realizaci vlastních přípojek jsou zájemci povinni na vlastní náklad a nebezpečí 
uvést povrch dotčených pozemků do původního stavu a tomto stavu ho po dobu 
nejméně pěti let udržovat, 

 e)  při realizaci vlastních přípojek nesmí být zasaženy pozemky obce nebo Kraje 
Vysočina, na nichž jsou umístěny komunikace nebo chodníky; výjimkou jsou možné 
pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných; bude-li obcí zájemcům povolena 
výjimka, jsou zájemci povinni na vlastní náklad a nebezpečí uvést povrch 
dotčených pozemků, včetně komunikací a chodníků, do původního stavu a tomto 
stavu ho po dobu nejméně deseti let udržovat. 

 
 
 

Článek III. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Číměř dne 20. července 

2015. 
 
2. Tato pravidla jsou účinná ode dne 1. srpna 2015. 
 
 
 
 

Lenka Hůlková 
starostka 

 


