INFORMACE
o budování kanalizace ve Zdicích a Chodouni.
Spádová a tlaková kanalizace veřejná:
Dodavatelská firma provede rekonstrukci stávajících a vybuduje nové kanalizační
stoky jak spádové, tak tlakové na veřejných pozemcích. Za prostředky vybrané od
jednotlivých majitelů objektů a podle projektů přípojek, po dohodě s majiteli provede
jednotlivé části kanalizačních přípojek na veřejných prostranstvích a ukončí je revizní
šachtou, nebo čerpací stanicí na pozemku majitele nemovitosti.
Dokončení kanalizačních přípojek na soukromém pozemku je povinností
každého majitele, který si tuto část sám hradí.
Domovní přípojky na soukromém pozemku:
Postup při provádění přípojek:
- Vykopat a obnažit ležatou splaškovou kanalizaci (odpadní potrubí do žumpy) před
žumpou, nebo septikem.
- Provést výkop od revizní šachty nebo čerpací stanice k obnaženému potrubí.
- Provést, nebo si nechat provést odbornou firmou (dodavatelem) propojení původní
kanalizace z objektu s nově vybudovanou kanalizační přípojkou. U tlakové
kanalizace provede dodavatel stavby vyvrtání otvoru do čerpací stanice a připojení
potrubí tak, aby byla zajištěna těsnost připojení.
- Před zasypáním výkopu s kanalizací musí být tato prohlédnuta a odsouhlasena
určenou osobou, která potvrdí podpisem do tiskopisu Přihláška k napojení, že
vybudovaná přípojka po soukromém pozemku splňuje požadované parametry a je
možno ji zasypat, tj. profil přípojky je 150 mm, je odborně uložená v požadovaném
spádu min. 2%, max. 40%, s těsnými spoji, obsypaná kopaným pískem. Zához bude
poté dokončen vhodnou zeminou s hutněním.
Do přípojky nesmí být svedena dešťová voda, nebo voda z jiných zdrojů – drenáží,
jímky, žumpy. Zvláště u čerpacích stanic je nutno zamezit vnikání písku z dešťových
vod nebo netěsné kanalizace, ten otupuje řezací mechanizmus a vyřadí čerpadlo
z provozu.
Stávající jímky a septiky nelze propojovat s nově budovanou přípojkou a je nutné je
sanovat, nebo využít k jiným účelům – např. pro akumulaci dešťové vody pro
zalévání.
Povinností majitele nemovitosti s čerpací stanicí, napojenou na tlakovou kanalizaci
je připojení stanice na elektrickou energii - třífázový proud, kabelový přívod provést
na vlastní náklady a ukončit pojistkovou skříní a na toto provedení získat Revizní
zprávu. Bez Revizní zprávy nelze instalovat technologickou část elektroinstalace.
Od pojistkové skříně provede napojení čerpací jímky dodavatel přes rozvaděč
tlakové kanalizace s automatikou, tento je součástí dodávky a je hrazen investorem
spolu s jímkou, čerpadlem, spínacími sondami a přípojným tlakovým potrubím do
stoky. Délka technologické přípojky je omezena délkou 10ti metrů, část technologické
přípojky, přesahující 10 m hradí opět majitel nemovitosti včetně výkopů.
Čerpací stanice slouží pouze vlastníku nemovitosti, je na jeho pozemku a vlastník
za ní zodpovídá. Podle jejího umístění je možno vybrat poklop na jímku nepřejezdný,
nebo přejezdný, umožňující přejíždění automobilem.
Tiskopis „Přihláška k napojení“ spolu s Revizní zprávou u tlakových přípojek jsou
podkladem pro následné uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod a pro
fakturaci stočného. Teprve po uzavření této Smlouvy je vlastník nemovitosti spolu
s jeho domácností oprávněn využívat nově vybudovanou kanalizační přípojku.

Obsah stávajících jímek a septiků nesmí být přečerpáván do nově budované
kanalizace a bude zlikvidován majitelem nemovitosti v souladu se zákonem o
odpadech. Staré odpadní kaly by zlikvidovaly v čističce biologickou kulturu a
způsobily její nefunkčnost.
Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace
musí být zabráněno (výpis z „Kanalizačního řádu“):
- Předměty způsobující závady nebo poruchy v průtoku stokovou sítí, nebo ohrožující
provoz čerpacích stanic a čistírny odpadních vod (pevné předměty, sklo, klacky, listí,
tráva, plasty, hadry, jednorázové papírové dětské pleny, vlhčené toaletní ubrousky,
dámské hygienické potřeby).
- Látky narušující materiál stok (kyseliny, louhy), nebo způsobující zanášení stok
( písek, štěrk, popel, tráva).
- Látky hořlavé, výbušné, popř. látky, které ve směsi se vzduchem, nebo vodou tvoří
výbušné, dusivé nebo otravné látky (ropné látky, ředidla)
- Látky jedovaté pro vodní organismy (zbytky chemických postřiků)
- Kaly ze septiků a žump.
- Balastní vody- dešťové vody, drenáže, spodní vody např. přepady ze studní.
- Močůvka, silážní šťávy
Nebezpečné látky jsou uvedeny v příloze č.1, Zákona č. 254/2001 Sb.
Poplatek za projekt a zbudování veřejné části přípojky:
Pro Vás, kteří jste dosud nezaplatili poplatek za přípojku, uvádíme, že poplatek
v částce 10 000,- Kč za přípojku platí pouze majitelé nově připojovaných objektů.
Poplatek je nutno uhradit v termínu do 30.4.2012 u České spořitelny na číslo účtu
0399592369/0800 k. s. 0308, variabilní symbol bude tvořit ve Zdicích číslo popisné
objektu, doplněné zepředu nulami na čtyři místa - tedy ve Zdicích 0001 až 1052.
V Chodouni bude před popisné číslo objektu doplněna 9, tedy variabilní symbol
budou v Chodouni čísla 9001 až 9255. V případě potřeby nebo nejasností přijďte do
kanceláře Mikroregionu Litavka, kde Vám variabilní symbol bude určen. Je nezbytně
nutné tento variabilní symbol vyplnit, jen tak se dá určit, od koho platba přišla.
Upozornění pro plátce – nejlépe je platbu provést bezhotovostním převodem
z osobního účtu na účet České spořitelny, při hotovostní platbě přímo ve Spořitelně
zaplatíte navíc poplatek 65,- Kč.
Po zaplacení poplatku přijďte s dokladem o zaplacení do kanceláře Mikroregionu
Litavka (bývalý Klub důchodců na Palackého náměstí), kde s Vámi bude sepsána
Přihláška k připojení na splaškovou kanalizaci. Přihlášku k připojení bude možno
sepsat i na veřejných prezentacích v únoru 2012 ve Společenském domě ve Zdicích
a Kulturním domě v Chodouni po předložení originálu dokladu o zaplacení (pořiďte si
kopii).
Přihláška k připojení je důležitý doklad, který budete potřebovat po celou dobu
stavby. Bude Vám vydána po předložení dokladu o zaplacení, pověřená osoba Vám
do ní potvrdí souhlas se zasypáním kanalizační přípojky na soukromém pozemku a
bude podkladem pro uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod. Proto ji pečlivě
uschovejte a ošetřujte.
Kontakty:
Zdice - Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Martin Karol tel.: 602 213 332
Jan Stránský tel.: 602 310 716
Chodouň - EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
p.Sklenička tel.: 606 600 505
p.Skalník
tel.: 724 155 736
Mikroregion Litavka - Ing.Arch. Pavel Šrom, tel.: 603 487 000 (odborný manažer)

