
Z důvodu uzavření budoucího smluvního vztahu bude společnost TEPVOS, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté 
osobní údaje. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.tepvos.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

DOTAZNÍK  
určený vlastníkům nemovitostí 

v lokalitě Černovír u Ústí nad Orlicí a v lokalitě Oldřichovice u Ústí nad Orlicí - Na Tiché Orlici, 

kterých se týká akce pod názvem: 

  „Výstavba splaškové kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“ 

Dotazník slouží:  

1. k zjištění aktuálních kontaktů na všechny vlastníky nemovitostí pro budoucí komunikaci při 

výstavbě kanalizace. Prosíme o vyplnění tabulky: 

Číslo 
popisné + 
část obce 

Vlastník (-ci) 
nemovitosti 

(jméno a příjmení) 

 
Adresa bydliště 

 
Telefon 

 
E-mail Datum 

 

     

     

     

 

2. k průzkumu o případný zájem společného zajištění vypracování projektové dokumentace 

kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem podle stavebního zákona.  

Tento dotazník neslouží jako objednávka a ani jako příslib zajištění.  

Cena v případě společného zajištění vypracování projektové dokumentace kanalizačních  

 přípojek společností AQUA PROCON a.s. se bude pohybovat od 3.000,- Kč do 5.000,- Kč a  

 bude upřesněna před závaznou objednávkou a započetím vlastních projekčních prací.    

 

nehodící se škrtněte * 

 MÁM ZÁJEM *    -    NEMÁM ZÁJEM *  

o zaslání konkrétní nabídky na vypracování projektové dokumentace  

 

Děkujeme Vám za vyplnění a vrácení dotazníku nejpozději do 30. 9. 2022: 
- písemně nebo osobně na TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí  

- e-mailem na: tepvos@tepvos.cz  

- vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách TEPVOS, spol. s r.o. 

- do poštovních schránek k tomuto účelu dočasně umístěných poblíž plakátnic Na Tiché Orlici a 

v Černovíru s označením TEPVOS – dotazníky kanalizace  

 

Kontaktní pracovníci:  

- Karel Pražák, tel.: 608 553 303, e-mail: prazak@tepvos.cz   

- Bohumil Machačný, tel.: 608 553 300, e-mail: machacny@tepvos.cz 
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Vážení vlastníci nemovitostí, 

zde můžete napsat Vaše dotazy k výstavbě splaškové kanalizace, co Vás zajímá,  

Vaše připomínky a požadavky.  

Děkujeme. 

https://tepvos.cz/ochrana-os-udaju/

