Realizace, supervize a administrace
projektu „ČISTÁ ŘEKA BEČVA II“ (Projekt)

Zásady pro připojování nemovitostí
jednotlivých subjektů

Stoka DN 250(300)

•

Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze
splaškové vody z domácností a objektů obč. vybavenosti (z kuchyně,
koupelny, prádelny,WC, apod.).

•

Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku.

•

Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném
sklonu. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je
nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus. Přípojka musí být
provedena jako vodotěsná.

•

Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN
150 mm /200 mm po revizní šachtičku Další pokračování potrubí do domů
může být z kameniny, z PVC nebo PP a to stejného nebo menšího průměru
(ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při
přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus.

•

Sklon domovní přípojky z kameniny, popřípadě z PVC DN 150 mm, by měl
být minimálně 2 % (dle normových požadavků). Menší sklon může způsobit
ucpání potrubí usazeninami.

•

Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon
č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb.

•

Žumpa musí potrubím obejít nebo projít a žumpa se následně vyčerpá a
zasype se nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.).

•

Obec zajistila zpracování PD a související činnosti pro vydání územního
souhlasu u STÁVAJÍCÍCH nemovitostí.

•

Vlastní realizace domovní přípojky je možná kdykoli po osazení revizní šachty
stavbou a nabytí právní moci územního souhlasu, nesmí se ale zaústit
odpadní vody (vazba na ostatní níže položené úseky kanalizace) – až po
výzvě (vydání kolaudačního souhlasu).

•

Důsledná kontrola oddělení dešťových vod. Dešťové vody nesmí být zaústěny
do splaškové kanalizace (dešťové svody, odpady ze dvorů, zpevněné plochy
vjezdů, drenáže). Kapacita kanalizace není projektována na zaústění
dešťových vod.

