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Podmínkypro připojení :
Vypracovaníprojektovédokumentaceoprávněnýmprojektantem.
Projektantzískástanoviskasprávcůsítí.( RWE, ČEZ,o2,Yo, KHP ).
KHP se v tomtomomentuvyjádříi z hlediskaprovozovatelekanalizační
sítěk návrhu
přípojky.
Žadate|na stavebnímodboruMÚ Nechanice požádáoúzemnísouhlas.
Po vydráníúzemního
souhlasuje jižmožnévzavŤit
smlouvuna vypouštění
odpadníchvod
s KHP, a.s.v HK.
Územni souhlas,projektovoudokumentaci sivzitsebou. Dále si vzítseboupotřebnédoklady
dle informačního
letríku.
Při uzavřeníSmlouvy se zároveňv KHP, a.s.v HK vyplní Žádosto zÍizeníkanalizační
přípojky.
MoŽnostrea|izaceoznamtena KHP, a.s.v NovémBydŽově_te|.495 49o 320.

Jménoa příjmenímajitele
připoj ovanéhoobj ektu :
Adresa - č.p.
připojovanéhoobjektu:
DRUH

StaréNechanice
VEREJNA

PRACOVNIHO

c.p.
CAST

SOUI(ROMA

CAST

Cena/ Jedn.cena Množství Cenabez Množství Cena bez
jedn. bez DPH jednotek DPH v Kč jednotek DPH v Kč

Úronu

Kč/ks

2.000,-

Zemní práce do h|oublcy 1,5 m
Kč/bm
(Úkop vč.potrubí* obsypu a ásypu)

1.200,-

Zemní práce nad hloubku 1,5 m
Kč/bm
(,.ykop vč.potrubí+ obsypu a zásypu)

1.700,-

Revizní šachtička(Uponal DN 400)
(vč.letrkéholitinovéhopoklopu)
Povrch komunikace - místnícesta
(uvedenído původníhostal.u)

Kč/ks

3.100,-

Kélm2

800,-

Povrch komunikace - silnice SUSHK
(uvedení do původního stavu)

Á.c / m'

2.800,-

Povrch komunikace . chodník
(uvedení do původního stavu)

Kč/ď

450,-

Protlak pod komunikací 200 mm
(bez chráničky)+startovacíjáma

Kč/bm
Kčiks

Navrtávka odbočky DN 15o mm
(materiál vč. montáže)

2.500,r.000,-

Cena celkem bez DPII v Kč
Celk cena vč. 1970 DPHvKč(x 1,19)

Pro orientaci:běŽnáveřejnáčástpřípojkys hloubkounad l,5 m v délce8 m, zakončená
powchůa protlaku(2.000,-+ 1.700,-x 8 + 3.100,-)x 1.19
revizrrí
šachtičkou,bez
zpevněných
: 2 2 . 2 5 3 ,K
- č.
Pro realizacije nezbytrěnutnézajistitprojekÍovou
dokumentaci,uzemnísouhlas
stavebního
úřadu,obchodnísmlouvuuzavřenous budoucímprovozovatelemKHP HK, a.s.a
podzemních
vyličenívšechstávajících
k ceně
vedení(RwE' o, , ČEZ),jinak budouúčtována
přípojky
předemulrradfitl00 % vypočítarré
Požadujeme
ceny.
StaréNechanice
D n e . . . . . . . . . . . . . ... Z
' a z h o t o v i t e | e . I nPge. t r I z a k o v i č
technický ředitel
STAVOKA Kosice-a.s
Kosice 116
50351 Chlumec nad Cidlinou

Z a i n v e s t o r a. .. . . . . . . . . . .

