PŘÍPOJKY A JEJICH NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ČÁSTI
Domovní část kanalizačních přípojek je prováděna vlastníkem nemovitosti. Napojování může být zahájeno
po předešlé domluvě se zástupem obce.
V případě, že si přípojku na vlastním pozemku budujete svépomocí, před zásypem je nutné nechat
napojení zkontrolovat zástupcem obce p. Františkem Jelenem (tel. pro objednávky 602 338 297), nebo
firmy VAK p. Solčanským (tel. pro objednávky 777 263 245). Tato kontrola probíhá proto, aby bylo mj
zkontrolováno, že do kanalizační přípojky není napojen stávající septik, nebo dešťové vody, těsnost a
gravitační spád. Termín kontroly si domluvte s týdenním předstihem.
V případě, že vám přípojku provádí pan Solčanský (tel.: 777 263 245) nebo pan Žatecka (tel.: 777 110
135), provedou kontrolu před zásypem oni. Pokud nebudete mít tuto kontrolu a přípojku zasypete, tak bude
firma VAK jako správce našeho kanalizačního řadu nucena provést kamerové zkoušky na vaše náklady.
Po provedené kontrole, bude podepsána mezi Vámi a obcí Smlouva o odvádění odpadních vod. Od tohoto
okamžiku budete využívat obecní kanalizace zdarma. Stočné se bude účtovat až od ledna 2022.
Při budování přípojky svépomocí neodstraňujte záslepku, která ukončuje přípojku na hranici vašeho
pozemku. Odstranění a napojení na hlavní řad proběhne za účasti zástupce obce.
Máte-li jakékoliv jiné dotazy, rádi vám je na OÚ zodpovíme.
NÁVOD JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Touto zprávou doplňujeme pro Vás důležité informace o průběhu výstavby kanalizace a především
pokyny pro připojení Vašich nemovitostí na veřejnou část nově budované splaškové kanalizace
v obci.
Odpady z kuchyně, koupelny, prádelny, WC a podobně musí být napojeny novou kanalizační
přípojkou do nově budované veřejné splaškové kanalizace. Do stávající kanalizace dešťové zůstanou
napojeny pouze vody dešťové ze střešních svodů, záchytných žlabů před vjezdem do garáže.
Postup při výstavbě domovní přípojky splaškové kanalizace:
1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci jsou odbočky pro napojení jednotlivých objektů a veřejná
část domovní přípojky zakončená záslepkou. Dále musí být každá gravitační přípojka osazena revizní
čistící šachtou ve vzdálenosti 1-2 m od veřejné části přípojky tj na Vašem pozemku. To znamená, že každý
objekt bude mít zřízeno své místo pro napojení odpadních vod z kuchyně, koupelny, WC. Prodloužení
přípojky od revizní šachty do objektu a propojení na stávající domovní odpady je záležitostí
vlastníka domu.
2. Revizní šachtu u hranice pozemku musí mít každá nemovitost. Netýká se těch co mají tlakovou
kanalizaci.
3. Stavbu soukromé přípojky je možné zadat buď zmiňované odborné stavební firmě, nebo si ji může
stavebník postavit svépomocí s odborným dozorem. Nutné je však dodržení technických zásad
pro budování přípojky.
Několik důležitých technických zásad pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace:
A. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze odpadní splaškové
vody z domácností (z kuchyně, koupelny, prádelny, WC, apod.).
B. Každá nemovitost smí mít pouze jednu domovní přípojku.
C. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Přípojka musí být
provedena jako vodotěsná.

D. Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm, z materiálu PVC.
Únosnost PVC musí být s minimálním označením SN6.
E. Sklon domovní přípojky by měl být minimálně 2 % (to je 2 cm výšky na jeden metr délky potrubí). Menší
sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.
F. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody z žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb., § 18 odst.
4 a jeho novela č. 76/2006 Sb). Potrubí musí žumpu obejít nebo projít. Staré žumpy a septiky se vyčerpají
a zasypou nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.). Případně budou využity k jiným účelům.
Obsah žumpy musí být vyčerpán fekálním vozem a odvezen k řádné likvidaci. Potvrzení o tomto vývozu
předložte při kontrole napojení.
Dnem uvedení přípojky do provozu po jejím napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci může být
započato na základě uzavřené smlouvy s provozovatelem. Závěrem Vás chceme znovu poprosit
o maximální vstřícnost, pochopení a také spolupráci. Pro zahájení zkušebního provozu nové
čistírny odpadních vod je potřeba na novou kanalizaci připojit co nejvíce domácností.

