OBEC VELKÉ SVATOŇOVICE
Protokol o napojení na veřejnou kanalizaci
Odběratel
Jméno a příjmení (firma, IČ.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel: ………………………………………………………

e-mail ……………………………………………………………………….

Číslo popisné: ………………………………………

Parcelní číslo: ……………………………………………………………

Počet osob v domácnosti: ……………………………………………………………………………………………………………………
Zdroje vody:

studna

veřejný vodovod

jímání dešťové vody

potok

vodoměr veřejný vodovod

vodoměr studna

vodoměr – jiný zdroj

není vodoměr – paušál

Stav vodoměru: ………………………………………………………………………………..

Způsob měření odpadních vod:

*pokud není instalován vodoměr, bude osazen na náklady investora na všechny zdroje, z kterých
vzniká splašková voda
Vyvezení septiku:
Datum: ……………………………………………..

Firma: ……………………………………………………………………….

Kontakty - vyvážení septiků a žump: VaK Úpice a.s. tel. 499881461, 605984630,
VaK Trutnov a.s. tel. 604252528
Kanalizace:
Datum napojení: ………………………………………………….
Délka přípojky: …………………………………………………….
Průměr přípojky: ………………………………………………….
Materiál použitý na přípojku: ………………………………………………………………………………………………………………
Realizaci provedl (firma - svépomocí): …………………………………………………………………………………………………
Dešťová voda – způsob odvedení: ……………………………………………………………………………………………………….
Kontrola napojení před zakrytím - kontrolu provedl pracovník obce:
Dne: ………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………………………….

Obec Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 68, 542 35, IČ: 00278394, tel.: 499 881 860

OBEC VELKÉ SVATOŇOVICE
Protokol o napojení na veřejnou kanalizaci
Podmínky napojení:
a) investor uzavře s obcí Velké Svatoňovice SMLOUVU O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
b) splaškové vody
- na splaškovou kanalizaci lze napojit odpadní vody z koupelen, WC, prádelen a kuchyní.
- na odvedení splaškových odpadních vod musí být vybudována nová samostatná kanalizační
přípojka do splaškové kanalizace, bez jakéhokoliv čištění. Stávající septik nebo jímka na
vyvážení musí být zrušen.
b) srážkové vody
- do stávající dešťové kanalizace mohou být napojeny jen srážkové vody, drenážní vody,
případně přepady ze studní.
- do stávající dešťové kanalizace nesmí být napojeny čištěné splaškové odpadní vody.
c) látky, které nejsou odpadními vodami
- Podle kanalizačního řádu nesmí být látky, které nejsou odpadními vodami (např. tekuté složky
průmyslových a statkových hnojiv) vypouštěny do splaškové ani dešťové kanalizace.
d) vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci
e) kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem
přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila
f) vlastník této kanalizační přípojky je povinen na základě vydaného územního souhlasu zajistit,
aby kanalizační přípojka byla provedena dle projektu
g) vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako
vodotěsná
h) není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy (stávající čistící
zařízení – septik, domovní čistírny musí být zrušeno přímým propojením přítoku a odtoku)

i)
j)

mohou být napojeny pouze splaškové vody z WC, koupelen, kuchyní, prádelen a
to přímo bez jakéhokoliv předčištění
do kanalizace nesmí být svedeny dešťové vody ze střech, dvorní a uliční vpusti
dešťové vody, drenážní vody a vody ze sklepů

k)

kontrolu napojení do kanalizační šachtice a provedených prací v celé délce přípojky provede
před zasypáním přípojky pověřený pracovník obce na základě oznámení vlastníka
l) před zahájením provozu vlastník uzavře smlouvu na odvádění odpadních vod se správcem
kanalizace
m) do splaškové kanalizace je zakázáno splachovat biologicky nerozložitelné látky (vložky, tampóny,
vlhčené ubrousky, dětské pleny, prezervativy, kosmetické tyčinky, tuky)
Přílohy:
Zákres přípojky
Fotodokumentace napojení (možno v digitální formě)
Potvrzení o vyvezení stávajícího septiku, septik nesní být vyčerpán do veřejné kanalizace z důvodu
narušení chodu ČOV.
Ve Velkých Svatoňovicích………………………………………………
Podpis žadatele……………………………………………………………..

Obec Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 68, 542 35, IČ: 00278394, tel.: 499 881 860

