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Směrnice č. sí4 l0'll18

Pravidla postupu při budování nové vodohospodářské
infrastrukturv (rozšíření)a ieií napoiení na stávaiĺcĺ
infrastľukturu provozovanou ( vlastněnou ) společností
Vodovodv a kanalizace Náchod. a.s. a následné
orovozování vvbudované vodohospodářské infrastrukturv
Učelem Směrnice je stanovení pravidel a popisuje postup pro jednotlivé varianty
moŽností.

Společnost vytváří podmínky pro pomoc obcím a městům v rozvoji vodovodní a
kanalizačnísítě. Zásady pro investování společnosti do těchto nových sítĺbyly
schváleny na valné hromadě dne 11.6.1997. Hlavní zásadou je, Že objem tjhrad za
splátky půjčekči kupních smluv nepřesáhne 10 mil. Kć,za kalendářní rok.

Varianty možností,podmínky a popis postupu při

vodohospodélřské infrastruktury jsou následujícĺ:

budování nové

-

iniciátorem výstavby nové vodohospodářské infrastruktury
akcionář, budoucí pľovozovatel a majitel bude společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

VARIANTA l.

(rozšíření)je obec

Zápůička
a)

obec osloví VAK Náchod, a.s. o moŽnost financovánĺ a
provozování vybudované infrastruktury

- ŽÁoosĺ.

následného

b) Ředitel společnosti a.s. , předloŽĺ ŽÁoosr obce ke schválenĺ na jednání
představenstva společnosti a.s. - SCHVÁLENĺ pŘeosĺnVENSTVEM.
c)

Náchod, a.s. předloŽí obci k podpisu Smlouvu o smlouvě budoucí o
převodu investorstvĺ a Smlouvě o zápťličce.

VAK

d) obec doloŽí např. zápisem zjednánĺ zastupitelstva, Že se stavba nachâzl na
pozemcích obce a Že najejĺm financování není majetkově čijinak zainteresována
třetí (soukromá) osoba. V případě prokázâní, Že se financovánĺ úcastnĺtřetí
(soukromá) osoba, která je byt' jen částečnýmpříjemcem splátek hrazených
společnostíVAK Náchod, a.s., zanikne povinnost společnosti VAK Náchod, a.s.
tuto půjčkusplácet a obec je povinna dosud obdżenésplátky v plné výši vrátit na
VAK.
úcet
e) obec zajistí dokumentaci pro územnĺŕízenía vydání územníhorozhodnutí. Při
zpracovâní projektové dokumentace pro územnířízeníjiŽ musí být zŕejmé, že
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majitelem infrastruktury i jejím provozovatelem se stane VAK Náchod, a.s.*.
Před Žádostí o vyjádření VAK Náchod, a.s. zpracovatelem projektové
dokumentace pro Územní řízeníje nutné, aby byla již uzavřena Smlouva o
smlouvě budoucí o převodu investorství a Smlouva o zápŮičce.

)* Určeníbudoucího vlastnicfuí a provozování budované infrastruktury je nutné z hlediska
zajištěnĺ technického řešení (polohopis,material,osazení měřícĺch zařĺzení, zpťlsob napojování
budoucích odběratelťl)' Tyto poŽadavky budoucího vlastníka a provozovatele budou zaneseny do

vyjádření pro územnířízenÍ a do dokumentace pro Územní řĺzenĺ,následně do vyjádřenĺ pro stavební
povolení a do dokumentace prc stavební povolení'

}

V případě, Že budování nových vodohospodářských staveb bude realizováno
současně se stavbou dalšíĺnfrastruktury (např. komunikace, p|yn,
elektrorozvody V rámci nové zástavby "na zelené louce"), bude do Smlouw o
smlouvě budoucí o převodu investorstvĺ zakotven poŽadavek VAK Náchod,
a.s' na předání 1 paré tendrové dokumentace pro výběr dodavatele a na
členstvĺve výběrové komisi na dodavatele stavby'

f/ VAK Náchod, a.s. předloŽí obci
čĺnnosti.

k podpisu Smlouvu

o převodu

investorské

g/ obec předloŽĺ VAKu Náchod, a.s. dokumenty, které získala k vydání územního
rozhodnutí.
h) VAK Náchod, a.s. zajistívypracování dokumentace pro stavebnĺ povolení a vydání
stavebního povolenĺ.

i) VAK
)

Náchod a.s. předloži obci k podpisu Smlouvu o zápůjčce.

Cena stavby a Výše půjčkybude stanovena dle poloŽkového rozpočtu nebo
dle výběrového řízení'Půjčkabude obci splácena v 5 letých rovnoměrných

splátkách, kde 1. splátka bude uhrazena zajeden rok od podpisu Smlouvy o
půjěce. Podmínkou uzavření smlouvy o půjčcejsou:

)
)
)

V době první splátky musí být napojena na infrastrukturu alespoň dvě

odběrná místa.

lnvestičnínáklad na jedno připojené odběrné místo nepřevýší
(bez DPH), odběrné místo
1ks vodovodní přípojky
kanalizační přĺpojky.

Kč

je

130 tis.

nebo 1 ks

Pozemky, na nichŽ se umístívodohospodářská infrastruktura, budou
k podpisu Smlouvy o převedení investorství převedeny na příslušnou obec
(město), nebo bude zajištěno zřízeni věcného břemene do katastru
nemovitostíve prospěch VAK Náchod, a.s.
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V případě, Že u budované Vodohospodářské infrastruktury půjde pouze o
stavbu Vodovodu, nebo kanalizace nebo obojĺ, lze na základě novely Stavebního
zâkona č.183/2006 vyuŽít SPOJENÉHO POVOLENĺ (spojené územnĺa VodopráVní řízení). Při SPOJENÉM POVOLENĺ náklady na projektovou dokumentaci stavby
a povolení stavby hradí a provádíVAK Náchod, a.s.

o

V přĺpadě, Že obec odstoupí od budování infrastruktury, na kterou předem zažâdalo a společnost VAK Náchod a.s. Vypracovalo projektovou dokumentaci a inŽenýrskou činnost na tuto infrastrukturu, budou obcítyto náklady společnostĺVAK
Náchod a.s. uhrazeny. Toto bude závazné na zâkladě podánĺ formulářové Ż^DoSTl - o vybudování (prodlouŽení) VHl - viz. příloha c. 'ĺ.
k)

VAK

Náchod, a.s. dílo realizuje, zkolauduje
vodohospodářskou infrastruktu ru.

a

zaćne řádně provozovat

VARIANTA ll.

iniciátorem výstavby nové vodohospodářské
infrastruktury (rozšíření)je soukromá (fyzická, pľávnická) osoba

Darování finančníchprostředků _ (smlouva o smlouvě budoucí na poskvtnutí
práva užíváníVHl)

a

lniciátorem výstavby nové vodohospodářské infrastruktury (rozšíření)je soukromá
(fyzickâ, právnická) osoba - Žadatel.

b.

Żadatel" poŽâdá

a.S. o spolupráci ve věci vybudování nové VHl -tj.
prostředků
(úplatu za poskytnutí práva uŽívání VHl) a
darování finančních
následného převzetí investorství vybudování a provozování vybudované
infrastruktury

c.

VAK Náchod

- ŽÁoosr.

Żadatel doloŽí souhlas obce s připravovanou výstavbou nové vodohospodářské in-

frastruktury.
d

Předseda představenstva a.s. předloŽí ŽÁoosr Žadatele ke schválení na jednání
představenstva společnosti a's. _ SCHVÁLENĺ pŘrosĺAVENsTVEM.

e

VAK

Náchod, a.s. předloŽí Žadateli k podpisu Smlouvu o dílo, která bude obsahovat hodnotu finančníhodaru ( úplatu) dle jednotlivých vyvolaných činností,nebo
:

o zâ YYPţacovánĺ projektové dokumentace pro územní řízenína plánované rozšířeníVHl se splatností po předání PD s dodatkem, Že pŕi zkolaudování stavby bude

tato část daru vrácena.

.

za vyŕízeníúzemního rozhodnutí na plánované rozšířenĺVHl se splatností po
předání UR s dodatkem, Že při zkolaudovánĺ stavby bude tato část daru vrácena,
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.

za vypracování projektové dokumentace pro VodopráVní povolení na plánované rozšířeníVHl se splatností po předání PD s dodatkem, Že při zkolaudovánístavby
bude tato část daru Vrácena,

.

za vyřízenístavebního povolení na plánované rozšířeníVHl se splatností po
předání SP s dodatkem, Že při zkolaudovánĺ stavby bude tato část daru Vrácena,

.

za předpokládanou cenu díla VHl, (cena bude určena orientačně s úmluvou,
Že smluvní cena bude určena až na základë provedeného a vyhodnoceného výběrového řĺzenídodavateĺe stavby, práce budou zaháieny 30 dnů po sloŽení finančnĺch
prostředků na účetVAK Náchod)
a

f.

Podmínkou zahájení stavební činnosti bude, Že pozemky na nichŽ se umístí vodohospodářská infrastruktura budou převedeny na příslušnou obec (město), nebo bude
zajištěno zŕízenívěcného břemene do katastru nemovitostí ve prospěch VAK Náchod
a.s.

g

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo VAK Náchod, a.s. zajistí provedení všech
smluvnĺch činnostĺ,dílo zrealizuje, zkolauduje a zaëne řádně provozovat
vodohospodářskou infrastruktu ru.

h.

Żadatelje oprávněn zúčastnitse vyhodnocení výběrového ŕízenína dodavatele stavby.

Poznámka : Pokud iniciátor uzavŕe s obcí ( akcionářem VAK Náchod, a.s.)) dohodu o spo_
lečnéinvestlci. tj. Že iniciátor vybuduje inŽenýrské sítě a město komunikace a ostatní
inŽenýrské sítě a na základě toho se město stane spoluvlastníkem této vybudované VHl,
pak je moŽné, aby obec vložila vodohospodářskou infrastrukturu do akciové společnosti

oprotivydaným akciím.
VAK Náchod, a.s u tohoto postupu na své náklady vypracuje dokumentaci pro stavební
povolení , vyřízení stavebního povolení a technický dozor investora.
Směrnice nabývá Účinnosti dne 1.2.2018 Na obchodní případy dohodnuté před dnem Úcinnosti se
tato směrnice nevztahuje.

VŠechna rozhodnutí (Žádosti) schvaluje představenstvo akciové společnosti

nejsou právně

vymahatelné

V Náchodě, dne 2.2"2018
lng. Dušan

předseda
Příloha č,. 1 - ŻAD}ST

-

a.s

o vybudování (prodlouŽení) VHl
a

kanalizace ĺláchod, a.s,

547 01 Náchod, Kladská 1521o

pŘíloHł č. r - te Směrnĺci č. sL4/o1/I8

MESTO (OBEG) XY
Vodovody akanalizace Náchod, a.s
Kladská 1521
547 01 Náchod

V

ěo

Żâdost o vyb

ud ován

í (prod lou Ženi) VH l (vodohospodářské infrastru

ktu ry)

Żâdáme Vás o uzavření zÁpt]lcry na rozšířenĺveřejného vodovodu (veřejné
.. obce
kanalizace) a to v ul.
Rozšířená VHl bude slouŽit pro zásobování pitnou vodou (odváděnĺ splaškových
ks připojených odběrných míst'
odpadních vod) od
Předpokládaná délka prodlouŽení VHl bude cca ..... m a potrubí bude z PE D 90 mm

( UR2 DN 250 mm).

Zároveřl Vás Žádáme nazákladě moŽnosti SPOJENÉHO POVOLENĺ na výše
uvedenou VHl o zajištěníprojektové a inŽenýrské činnosti dle Vašísměrnice

s14t01t18.
V případě odsouhlasenĺ našíŽádosti představenstvem společnostiVodovody a
.... zavazuje, Že v přĺpadě neuzavřenĺ
kanalizace Náchod a.s., se obec
zÁpÜlČry na rozšířenívýše uvedené VH l (neuskutečněnírnýše poŽadovaného
vybudování (prodlouŽení) VHl), uhradí společnosti Vodovody a kanalizace Náchod
a.s. náklady, které byly společnostívynaloŽeny na zajištěnĺspojeného povolení na
výše uvedenou stavbu.
Děkuji s pozdravem
starosta

