Dolia Invest, s.r.o.
Vršovická 1525/1d
101 00 Praha 10
V Praze dne 20. 9. 2018
Věc: výzva ke sdělení kontaktních údajů vlastníků věcí nemovitých napojených na kanalizaci pro
veřejnou potřebu, v k. ú. Zlatá

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, č.j. 109877/2018/KUSK, ze dne 14. 9. 2018, bylo
rozhodnuto, že se žadateli - společnosti Dolia Invest, s.r.o., sídlem Vršovická 1525/1d, 101 00 Praha
10, IČO 241 43 669 (dále jen ,,Společnost Dolia“), vydává povolení k provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu, v k. ú. Zlatá, která je ve vlastnictví společnosti Promising Union, s.r.o., sídlem
Počernická 96, 108 00 Praha 10. V souvislosti se zmíněným rozhodnutím vzniká Společnosti Dolia,
jako provozovateli předmětné kanalizace, povinnost uzavřít s odběrateli smlouvu o odvádění
odpadních vod, v souladu s § 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
Společnost Dolia tímto vyzývá všechny vlastníky věcí nemovitých napojených na kanalizaci pro
veřejnou potřebu, v k. ú. Zlatá, a osoby, které mají zájem o napojení věcí nemovitých v jejich
vlastnictví na kanalizaci pro veřejnou potřebu v k. ú. Zlatá, ke sdělení níže uvedených údajů, a to za
účelem uzavření smluv, případně nahrazení stávajících smluv o odvádění odpadních vod.
Požadovanými údaji jsou následující:






celé jméno vlastníka dotčené věci nemovité,
datum narození vlastníka dotčené věci nemovité,
adresa trvalého bydliště vlastníka dotčené věci nemovité, aktuální korespondenční adresa
v případě, že se tato liší od adresy trvalého bydliště,
číslo popisné dotčené věci nemovité,
počet osob trvale se zdržujících v dotčené věci nemovité.

Lhůta pro sdělení údajů je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění této výzvy.
Požadované údaje mohou vlastníci dotčených věcí nemovitých doručit Společnosti Dolia na adresu
jejího sídla: Vršovická 1525/1d, 101 00 Praha 10, nebo do její datové schránky: cf64n2g, případně
prostřednictvím emailu: doliainvest@email.cz.
Tato výzva se vztahuje i na vlastníky věcí nemovitých, kteří již mají smlouvu o odvádění odpadních
vod se Společností Dolia uzavřenou, a to z důvodu změny v oprávnění k provozování předmětné
kanalizace.
Společnost Dolia v uvedené souvislosti podotýká, že řádné zasmluvnění odvodu odpadních je
nezbytným krokem pro budoucí udržení funkční kanalizace v Obci Zlatá, a je tak v zájmu všech
zúčastněných stran. Společnost Dolia současně uvádí, že je jejím cílem nastavení fungující
komunikace a vytvoření dobrých vzájemných vztahů mezi Společností Dolia, jako provozovatelem
kanalizace pro veřejnou potřebu, v k. ú. Zlatá a odběrateli poskytované služby tak, aby vzájemné
vztahy byly k dlouhodobému prospěchu a spokojenosti všech zúčastněných stran.

Dolia Invest, s.r.o.
Tereza Szabó, jednatel

