KANALIZACE VINAŘICE
Metodické pokyny
připojování nemovitostí na nově vybudovanou kanalizační síť
Nemovitosti nově připojené na novou kanalizační síť

1.

 Majitel nemovitosti si nejprve zajistí územní souhlas na domovní část přípojky.
( smluvně řešeno s OÚ Vinařice)
Doklady a postupy potřebné k zahájení připojování na kanalizační síť:
-

Územní souhlas a ověřená projektová dokumentace

-

Protokol o připojení kanalizační přípojky na kanalizační síť

-

Protokol o těsnosti kanalizační přípojky

-

Po provedení napojení a kontrole zástupce provozovatele, popřípadě dozoru
zhotovitele kanalizace POTVRZENÝ a VYPLNĚNÝ protokol kanalizační
přípojky odevzdat na obecní úřad

-

Uzavření smlouvy na odvádění a čištění odpadních vod v souladu se zák. č.
274 /2001Sb v platném znění na obecním úřadě



Po vybudování nové kanalizační sítě bude vlastník nemovitosti vyzván
k provedení vlastní přípojky. Předpoklad září – říjen 2015



V případě provádění přípojky svépomocí je nutné nechat provést pod odborným
dozorem napojení domovní přípojky na kanalizační řad ( na připravenou odbočku
z hlavního kanalizačního řadu )
standardně se kanalizační přípojka napojí na připravenou odbočku z hlavního
kanalizačního řadu
Pokud se bude jednat o tlakovou kanalizační přípojku bude postupováno
v souladu s dohodou s provozovatelem kanalizace a odbornou osobou, popřípadě
technickým dozorem stavby kanalizace.
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2. Nemovitosti již nyní používající domovní čistírnu odpadních vod
nebude vyžadováno připojení na kanalizační síť za předpokladu doložení řádné
kolaudace ČOV a schváleného provozního řádu ČOV OŽP MMK.

v případě nejasností a dotazů se se obracejte:
Ing. Jaroslav Černý - odborná osoba provoz kanalizace a ČOV Vinařice
602 361 392 , bubaci@volny.cz
Ing. Doksanský - technický dozor stavby kanalizace a ČOV
724 372 182 , ateresCZ@seznam.cz
Daniel Šafařík – technický dozor stavby kanalizace
725 708 877 , dan.safarik@gmail.com
obecní úřad

Ve Vinařicích dne 24.6. 2015

Příloha : vzor protokolu napojení kanalizační přípojky ( k vyzvednutí na OÚ, nebo ke
stažení na webu OÚ )
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