
Petice za zamezení napojení rodinných domů v Noutonicích (části obce Lichoceves) na 
vodovodní řad obce Velké Přílepy. 

 

 

Ministerstvo zemědělství, Městský úřad Černošice – vodoprávní úřad, Obec Velké Přílepy 

PETICE 

dle čl. 18 listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 

My níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice, žádáme o zamezení napojení 

vodovodního řadu k rodinným domů v Noutonicích (části obce Lichoceves) na vodovodní 
řad obce Velké Přílepy. 

Nesouhlasíme s napojením stavebních areálů mimo katastr obce Velké Přílepy, které zatíží 
vodovodní infrastrukturu obce Velké Přílepy. Projekty tohoto typu v současné době poškozují zájmy 

obce Velké Přílepy a jejích občanů, protože v letních měsících ve velké části obce Velké Přílepy 

neteče voda a tlak vody je podle provedených odborných měření v mnoha oblastech nižší než 
stanoví zákonné normy. V případě, že k napojení na nátlak státních úřadů dojde, nebudou mít lidé 
žijící v postižených lokalitách, tedy především rodiny s dětmi, přístup k základní lidské potřebě. 
Napojení není možné provést do doby, kdy bude výrazně posílen přivaděč vodovodu do obecního 
vodojemu a posílena vnitřní rozvodná síť v obci Velké Přílepy. 

V rámci obce Lichoceves, část Noutonice připravovaný územní plán počítá s růstem obyvatel až o 

několik stovek a již nyní je plánována výstavba dalších více než 120 domů, které mohou být 
napojeny na současný vodovodní řad k rodinným domů v Noutonicích. Obec Velké Přílepy připojení 

dalších lokalit již neovlivní, ale nebude mít dostatek vody pro své obyvatele. 

Nesouhlas občanů z řad veřejnosti s napojením areálu rodinných domů v obci Lichoceves, část 

Noutonice na vodovodní řad obce Velké Přílepy dokládáme níže uvedenými podpisy.  

Děkujeme. 

Za petiční výbor: 
 
Marie Kantorová, Dvořákova 520, 252 64 Velké Přílepy 

Emanuel Papírník, Pražská 243, 252 64 Velké Přílepy 
Petr Gomola, Boženy Němcové 708, 252 64 Velké Přílepy 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: 

 
Marie Kantorová, Dvořákova 520, 252 64 Velké Přílepy 

 

 

S touto peticí souhlasím: 

 

Jméno Příjmení datum nar. adresa trvalého pobytu Podpis 
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Důležité upozornění: 
 Podepsat mohou jen obyvatelé, kteří dosáhli věku 18 let  


