Vážení občané}
dovolujeme si Vás informovat o aktuálním stavu výstavby kanalizace a vodovodu v obci.
Byla dokončena výstavba splaškové kanalizace v obci} proběhla kolaudace hlavních řadů Bl
(západ obce) a D (střed obce) včetně veřejné části kanalizačních přípojek} viz plánek.
V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci na výstavbu vodovodu v obci.
Společnost FIALA PROJEKTY} s.r.o. nabídla obci zpracování projektové dokumentace
občamJm na kanalizační a vodovodní přípojky. Cena díla je 2.500}- Kč + 21 % DPH} tj. 3.025}
Kč za projekt pro jednu nemovitost nebo objekt. Pokud se bude dělat přípojka pouze
kanalizační nebo vodovodní je cena 2000}-Kč + 21% DPH.
Vlastní realizace bude následující: občan složí částku ve výši požadovaného projektu obci
(hotově nebo na účet obce) a sepíše s obcí smlouvu na zajištění zpracování příslušné
projektové dokumentace. Obec sdělí termín návštěvy projektanta} který zpracuje projekt a
podá žádost o územní souhlas na domovní přípojku.
Pro informaci připojujeme:
Zásady pro realizaci přípojky splaškové kanalizace:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Přípojka musí být realizována v souladu s platnou projektovou dokumentací.
Projektová dokumentace každé přípojky musí být stavebníkem předložena
provozovateli veřejné kanalizace v rozsahu jejich kompetencí k posouzení. Toto se
týká i případu výstavby pouze části přípojky} nebo její rekonstrukce. Je nutné
provozovateli předložit i návrh vnitřní kanalizace. Provozovatel si vyhrazuje právo
uplatnit na stavebníkovi požadavek na předčištění odpadních vod} pokud nebude
kvalita vypouštěných vod vyhovující platnému kanalizačnímu řádu. Z důvodu
zabránění nežádoucímu ředění odpadních vod} nelze do splaškové kanalizace
napojovat tzv. balastní vody.
Před zahájením prací musí být informován provozovatel kanalizace} který určí
pracovníka pro převzetí potrubí před zasypáním.
Pro každou nemovitost je vybudována jedna samostatná přípojka.
Kanalizační potrubí je svodné potrubC které odvádí splaškové vody od objektu až
k zaústění do veřejné kanalizace. Dělí se na část veřejnou a neveřejnou. Rozhraní je
stanoveno hranicí soukromého a veřejného pozemku. Na této hranici max. 1 m od
této hranice bude osazena kontrolní šachta DN 400 mm} při menší hloubce DN
300mm přednostně na pozemku vlastníka přípojky. Pokud nelze} lze umístit a
veřejném pozemku se souhlasem vlastníka.
Přípojka má být vedena na veřejném prostoru v přímém směru} přednostně kolmo
na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Změny trasy nebo sklonu lze provádět pouze
v prostoru kontrolní šachty nebo ve spadišti. Napojení na veřejnou kanalizaci je
možné pouze do vysazené odbočky nebo stávající šachty. Napojení do šachty musí
být do osazené vložky pomocí navrtávky. Přípojka má být uložena do nezámrzné
hloubky} pod energetickým vedením a pod vodovodem.
l\Jejmenší doporučený sklon přípojky do DN 150 mm je 2% a nejvyšší přípustný
sklon je 40%. Když na přípojce vychází větší sklon je nutné použít spadový stupeň
umístěný na pozemku připojované nemovitosti.
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