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Výzva k napojení domovní kanalizační přípojky na nově vybudovanou
splaškovou kanalizaci v obci Těšetice, místní část Vojnice
Vážení občané,
30.9. 2015 byla předána zhotovitelem stavby oddílná splašková kanalizace v obci Těšetice –
místní část Vojnice. Tímto datem jsme obdrželi souhlas s napojením jednotlivých
nemovitostí na tuto nově vybudovanou stokovou síť.
Splašková kanalizace z obce Vojnice je gravitačně odváděna do čerpacích stanic umístěných
v různých částech obce Vojnice, které vzhledem k rovinatému terénu přečerpávají splaškové
vody a na poslední čerpací stanici je provedeno výtlačné potrubí splaškových vod, které
odvádí znečištěné vody do ČOV v obci Těšetice. V rámci stavby byly rovněž vybudovány
veřejné části domovních přípojek k jednotlivým nemovitostem, které jsou ukončeny
domovními revizními šachtami. Tyto šachty slouží k napojení jednotlivých nemovitostí.
Vyzýváme nyní vlastníky jednotlivých nemovitostí k napojení splaškových vod z nemovitosti
do vybudované kanalizační stoky a to vždy do již připravených revizních šachet na veřejné
části domovních přípojek. Termín napojení je vzhledem ke zkušebnímu provozu ČOV
stanoven do konce 31.12.2015.
Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu má každý, kdo produkuje odpadní vody, povinnost tyto likvidovat
v souladu s platnými právními předpisy. Z tohoto důvodu musí být do splaškové kanalizace
odvedeny veškeré splaškové vody z nemovitosti.
Věřím, že Vám není lhostejný stav životního prostředí ve Vašem okolí a přispějeme společně
ke jeho zlepšení právě napojením na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci a odpojením
stávajících domovních ČOV, žump a septiků.
Postup při realizaci kanalizační přípojky:
Přípojku lze vybudovat svépomocí nebo ji lze objednat u odborné firmy. Materiál na přípojku
(kanalizační potrubí, tvarovky, ...) je možné zakoupit ve stavebninách nebo prodejnách
vodoinstalačního materiálu.
Kritéria pro napojení nemovitostí:
1.
2.
3.

Napojovaná splašková voda je odpadem z jednotlivých rodinných domů, pouze z WC,
koupelen, prádelen a kuchyní.
Po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona stávající žumpy, ČOV a septiky
vyřadit z provozu, vyčerpat (nikdy NE do kanalizace!!!) desinfikovat a zasypat.
Do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové (ze
střech, dvorků, atd.), povrchové ani podzemní (různé drenáže). Podzemní, dešťové a
povrchové vody lze ponechat napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.
Do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť!!!
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Provedení zemních prací v trase nové kanalizační přípojky (při zemních pracích nutno
zohlednit stávající sítě technické infrastruktury vedené v trase nové přípojky – tyto
nechat vytyčit).
Upozorňujeme, že je potřeba dodržet předepsané odstupy stokových sítí a
kanalizačních přípojek, které dle ČSN 73 6005 činí:
• Při souběhu od:
o Silového kabelu 230 kW
1,0 m
o Sdělovacího kabelu – telefon
0,5 m
o Plynovodního potrubí
1,0 m
o Vodovodní sítě a přípojky
0,6 m
• Při křížení od:
o Silového kabelu 230 kW
0,3 m
o Sdělovacího kabelu – telefon
0,2 m
o Plynovodního potrubí
0,5 m
o Vodovodní sítě a přípojky
0,1 m
Výkopové práce provedete svépomocí, popř. odbornou firmou. Následně se provede
pokládka potrubí kanalizační přípojky. Při provádění prací je potřeba mít na paměti,
že pro každou nemovitost v obci Vojnice byly zbudovány dvě domovní šachty (zvlášť
pro dešťovou a splaškovou kanalizaci) a že je nutno postupovat tak, aby v žádném
případě nedošlo k záměně napojovaných přípojek a šachet!!!
V předstihu (alespoň 2 dny) se provede nahlášení připravenosti pokládky
kanalizačního potrubí ke kontrole pracovníkovi Svazku obcí Těšetice a Ústín, pan
Josef Vehovský (tel.č. 608 606 971) nebo František Hroch (tel.č. 773 511 902). U
kontroly prokazujete správné provedení kanalizační přípojky a nenapojení vod, které
do kanalizace nepatří. Kontrola bude provedena před zásypem s tím, že bude
kontrolována celá trasa domovní kanalizační přípojky (spádovost, vodotěsnost,
správné napojení na šachty apod.).
Po kontrole připojení bude podepsán „Protokol o napojení domovní kanalizační
přípojky“ a uzavřena „Smlouva o odvádění odpadních vod“ mezi vlastníkem
nemovitosti a provozovatelem kanalizace, tj. Svazkem obcí Těšetice a Ústín.
Jak vyplývá z výše uvedeného textu, nejpozdější termín pro dokončení napojení
nemovitostí na kanalizaci je 31.12.2015.
Platba stočného, dle nových podmínek bude stanovena od 1.1.2016.

V Těšeticích dne 7.10. 2015

za Svazek obcí Těšetice a Ústín
místopředsedkyně předsednictva
Svazku obcí Těšetice a Ústín

