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Datum: 30.1.2023 
 
 

Vážení občané Řepčic, 
 
v listopadu roku 2022 byla investiční akce Řepčice - vodovod a kanalizace úspěšně zakončena 
kolaudací stavby. V minulých dnech došlo k zajištění dodávky pitné vody od provozovatele 
vodovodu Kamenice VHS Benešov a jsou tak splněny předpoklady pro zahájení provozu vodovodu 
a kanalizace pro obyvatele a vlastníky nemovitostí v Řepčicích. 
 
Montáž vodoměru zajistí provozovatel Technické služby Velké Popovice (dále jen TSVP) s tím, že 
tyto montáže se budou provádět od 15.02.2023, pověřenými pracovníky: 

- Miroslav Mareš, Velké Popovice, tel. 602 335 840 (lze kontaktovat přímo);  
- Jiří Nehasil, PLUMBER TOP, s.r.o., tel. 736 738 212 (lze kontaktovat přímo); 
- pracovník TSVP (kontaktovat pouze přes Ing. M. Uhra). 

 

Po osazení vodoměru a zprovoznění vodovodní přípojky, se lze napojit a tím i zprovoznit 
kanalizační přípojku. Osazované vodoměry budou na dálkové odečty, pracovníci Technických 
služeb nebudou provádět odečty přímo na vodoměru v dané nemovitosti. 
 
Osazení vodoměru a připojení na kanalizace je možné po dobudování domovních přípojek od 
hranice pozemku k nemovitosti a uzavření všech smluvních dokumentů – požadavky jsou uvedeny 
dále. 
 
Veškeré potřebné informace pro realizaci připojení na vodovod a kanalizaci jsou dostupné na 
webových stránkách obce www.velkepopovice.cz, odkaz PRO OBČANY – VODOVOD A 
KANALIZACE – ŘEPČICE 2021. 
 
Koncem roku 2022 přijalo Zastupitelstvo obce Velké Popovice obecně závaznou vyhlášku o 
zhodnocení pozemků připojením na vodovod a kanalizaci v místní části Řepčice. Vyhláškou byla 
stanovena výše místního poplatku ve výši 74,-Kč/m2 pozemku. Do výměry pozemku se počítá 
pozemek pod budovou + pozemky, které k budově přináleží (zahrady, pozemky pod doprovodnými 
stavbami, apod.) Místní poplatek se stanovuje samostatně pro vodovod a samostatně pro 
kanalizaci, jedná se tedy o platbu 2 x 74,-Kč/m2 pozemku.  
 
Povinnosti dle této vyhlášky jsou:  
 

1. Vlastníci stavebních pozemků s možností připojení na vodovod a kanalizaci jsou poplatníci 
místního poplatku za zhodnocení pozemku. 
 

2. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku své údaje – ohlašování se provádí na 
podatelně obecního úřadu v termínu nejpozději do 30.4.2023 
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3. Splatnost poplatku, který bude vyčíslen v ohlášení, je nejpozději do 30.6.2023 

 

4. VÝŠE UVEDENÉ BODY 1.-3. NEPLATÍ PRO TY VLASTNÍKY, KTEŘÍ JSOU PODLE OBECNĚ 
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OSVOBOZENI OD POPLATKU. Jsou to vlastníci, kteří: 
 

✓ uzavřeli s obcí Smlouvu o investičním příspěvku obci a stavbě vodovodní 
/kanalizační přípojky 
 

✓ současně prokáží, že nemovitost je napojena na vodovod/kanalizaci a byla uzavřena 
smlouva na dodávky pitné vody a odvádění odpadní vody s Technickými službami 
Velké Popovice 

 
 
Postup při zajištění připojení nemovitostí na vodovod a kanalizaci: 
 

1. Dokončení stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku připojované nemovitosti 

v souladu s projektovou dokumentací (vodovodní přípojka - kde je předepsaná vodoměrná 

šachta musí být zn. MODULO, kde není předepsána vodoměrná šachta (např. v nebytových 

prostorách), musí být vodoměrná sestava (držák vodoměru). Kanalizační přípojka - u 

gravitační kanalizace musí být vložen revizní-čistící kus DN 400 mm, u tlakové kanalizace – 

sběrná domovní jímka, tlakové čerpadlo a zpětná klapka). V případě jakýchkoliv změn proti 

projektové dokumentaci je třeba vše konzultovat s TSVP a změny zakreslit do projektové 

dokumentace, která bude založena v TSVP.  

 

2. Vyplnit Dotazník Technických služeb, který je k dispozici 

✓ na webových stránkách obce www.velkepopovice.cz - PRO OBČANY – VODOVOD A 
KANALIZACE – ŘEPČICE 2021  

✓ na webových stránkách Technických služeb Velké Popovice (www.tsvp.cz) 

✓ na podatelně Obecního úřadu Ringhofferova 1, Velké Popovice 

✓ v provozovně Technických služeb, Brtnice 56 

✓ v klubovně v Řepčicích – kontaktní osoba p.Schiller 

 

Dotazník je třeba vyplnit a odeslat na e-mail repcice@tsvp.cz - odesílat na tuto e-mailovou 

adresu lze nejdříve od 06.02.2023! Dotazník bude podepsán při podpisu smlouvy o 

dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod. Vyplněný dotazník lze také dodat osobně 

do TSVP.  

 

3. TSVP na základě vyplněného a odevzdaného dotazníku zkontrolují, zda byla uzavřena 

Smlouva o investičním příspěvku a stavbě vodovodní/kanalizační přípojky s obcí Velké 

Popovice. Pokud uzavřena nebyla, je povinností vlastníka stavebního pozemku podat 

ohlášení k místnímu poplatku o zhodnocení pozemku.  

mailto:podatelna@velkepopovice.cz
http://www.velkepopovice.cz/
mailto:repcice@tsvp.cz


3 

www.velkepopovice.cz   

datová schránka: xwbb6w4 

telefon:  +420 323 665 230, e-mail: podatelna@velkepopovice.cz  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 521201/0100  

 

 

4. TSVP připraví a pošlou předvyplněnou smlouvu o dodávkách pitné vody a odvádění 

odpadních vod na Vámi uvedený e-mail. Kdo nemá email, bude kontaktován telefonicky.  

 

5. Odsouhlasený návrh smlouvy o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod bude 

možné podepsat v dohodnutém termínu s pracovníkem TSVP ing. M. Uhrem.  

 

6. Po podepsání smlouvy o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod, následuje 

montáž vodoměru pověřeným pracovníkem TSVP. 

 

7. Stavba vodovodu a kanalizace byla realizována s podporou dotace Ministerstva životního 

prostředí. Splnění podmínek přidělení dotace – napojení obyvatel na vodovod a kanalizaci – 

musí obec Velké Popovice doložit nejpozději do 30.6.2023, v opačném případě hrozí 

odebrání dotace.  

V měsících duben - červen 2023 bude proto obec ve spolupráci s Technickými službami 

provádět kontrolu napojení nemovitostí na vodovod a kanalizaci. V případě, že 

nemovitost napojena nebude a vlastník bude mít uzavřenou smlouvu o investičním 

příspěvku a stavbě vodovodní/kanalizační přípojky, bude vlastníkovi pozemku v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou obce o zhodnocení pozemku vyměřen místní poplatek 

snížený o výši investičního příspěvku.  

 

KONTAKTY: 

 

Kontaktní osoba pro uzavření smlouvy o investičním příspěvku:  

Monika Kučerova, tel.: 702 040 416, email: monika.kucerova@velkepopovice.cz 

 

Kontaktní osoba pro ohlášení poplatkové povinnosti podle obecně závazné vyhlášky o zhodnocení 

pozemku:  

Ing. Henrieta Štěpánková, tel.: 725 053 406, e-mail: henrieta.stepankova@velkepopovice.cz 

 

Kontaktní osoba pro uzavírání smlouvy o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod  

a montáž vodoměru za TSVP:  

Ing. Martin Uher, TSVP,  tel.: 731 448 080 , e-mail: repcice@tsvp.cz 

 

 

 

Ing. Dana Boxanová 
vedoucí oddělení správy majetku 
a investic 

mailto:podatelna@velkepopovice.cz
mailto:monika.kucerova@velkepopovice.cz
mailto:henrieta.stepankova@velkepopovice.cz
mailto:repcice@tsvp.cz

