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Dobný den,

rádi bychom Vás toulo cestott informovali o nové službě naši spoleónosti v oblasti autOmatickéhO
vyjadř9váni.

Společnost 1. sčV, a,s. od 6. ,l. 2020 nabizi nově žadatelům o poskytnutívyjádřeni kexistenCi
uodoho"podářského zaíizenimožnost elektronického podáni žádosti, Tato sluŽba nahrazuje

doposud poskytovanou informaci k existenci inženýrských sítí, jeliž účel byl pouze informativn{ a
nebala,* uyuzit jako klasické vy,jádřeni společnosti 1.SčV, a.s. Nově zavedená sluŽba významné
zvyšuje efekiivitu vyřízeni žádostí pomocí automatizace a íunguje následovně.

Na webových stránkách společnosti v sekci Služby 1e umístěna online žádost, pro jejÍŽ odeSlání

postačí čtýri ;ecnoouché kroky (vyplněni forntuláře žádosti, vymezení zájmového rJzemí v maPě,

potvrzení 'a iaslání). Na zaitade odesláni žádosti obdrži žadatel na svŮj e-mail automatiokY

zpracované vyjádření k existenci vodohospodářského zařizení v provozováni ěi servisováni
iioteenosti 1:'§čV, a. s,, věetně zákresu v žadatelem vymezeném zájmovém r]zemÍ. Zakresleny

nuoou pravděpodobné průběhy sítí bez případné existence vodovodních a kanalizaČnich PříPojek.

Takto poskytnuté vyjádřeni může žadatel využit jako podklad pro zpracováni projektové

dokumentace a neuď jako doklad pro přislušné uraOy o tom, že se v daném zájmovém Územi

vodohospodářská zařizeni v provorování či servisování společnosti 1. SČV, a. §. nenacházejÍ.

Upozorňujeme však, že toto vyládřeni o existenci vodohospodářského zařizení nenahrazuje vYjádření

k'možnosii napojeni dané akce na vodohospodářské sitě ve správě 1 SóV, a.s. RovněŽ nenahraZuje

vyjádření k projóktové dokumentaci pro vydání příslušnéholozhodnutí ani souhlas se stavbou. Pro

uvedené je nutne podat klasickou žádost o vyjádření na iryío(o1scv,cz.

Věříme, že novó vzniklá služba umožní zjednodušit komunikaci mezi Žadatelem a referentem a zkrátí

dobu poskytnutí vyládřeni k existenci vodohospodářského zařízení.

Případné dotazy k této službě rádi zodpovíme na info@1scv,cz,
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