Oznámení občanům Hatí a Hodyně: Na kanalizační řad je možné se
připojovat dle níže uvedených požadavků provozovatele
AQUACONSULT, spol. s r.o.
V rámci napojování jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizační síť je nutno dodržet
tyto provozně technické zásady:
- Na hranici pozemku (tam kam je zaústěna veřejná část kanalizační přípojky je nutno
osadit kanalizační revizní šachtu (minimální průměr DN 400 např. šachtové dno
PVC/KG 400/160 + tubus PVC/KG 400 a lehký litinový poklop A 15)
- Napojení nemovitosti na revizní šachtu musí být provedeno v materiálu PVC/KG vč.
tvarovek, dodrženy předepsané minimální spádové parametry, potrubí řádně
podsypáno pískem a po montáži bude proveden řádný obsyp
- V místě změny směru vedení potrubí doporučujeme osazení další revizní šachty pro
možnost čištění v případě neprůtočnosti nebo pro případný TV monitoring
- Napojování domovní části kanalizační přípojky přes stávající septiky a odpadní jímky
není povoleno.
- Realizaci domovní části kanalizační přípojky bude provádět firma nebo společnost
s oprávněním na provádění těchto prací.
- Po realizaci stavby prováděcí firma provede zkoušku těsnosti potrubí a vystaví
investorovi řádný protokol o této zkoušce.
- do splaškové kanalizace je přísně zakázáno odvádět dešťové vody ze střech,
zpevněných ploch, vypouštět bazény atd.
- před zásypem potrubí kanalizační přípojky vyhotoví zhotovitel nebo investor
fotodokumentaci
- DNEM NAPOJENÍ NEMOVITOSTI NA VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ SÍŤ JE MAJITEL TÉTO
NEMOVITOSTI POVINEN PŘIHLASIT SE K PLATBĚ STOČNÉHO A UZAVŘÍT
S PROVOZOVATELEM „SMLOUVU O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD“
vypouštění odpadních vod bez řádně uzavřené smlouvy je považováno za
„neoprávněné vypouštění odpadních vod dle ZÁKONA O VODOVODECH A
KANALIZACÍCH č.274/2001Sb § 10 stejně tak jako vypouštění odpadních vod
v rozporu s kanalizačním řádem.
- Vypouštěné množství odpadních vod bude fakturováno tvz .paušálem, tedy
Směrnými čísly (podle počtu osob/rok) dle platné legislativní úpravy - 36m3
/osoba/rok
Smlouvu na odvádění odpadních vod s jednotlivými majiteli připojovaných nemovitostí bude
na straně provozovatele V+K tj. AQUACONSULT spol. s r.o. provádět paní Janáčková tel. číslo
251 64 22 13 linka 302
Kontaktní osoby pro technické provedení, zprovoznění přípojek apod. pan Pavel Vlach email:
vlach@aquaconsult.cz, nebo pan Stanislav Kejha email: kejha@aquaconsult.cz tel:
251642213 linka 102.
Kanalizační přípojky se nekolaudují. Kanalizační přípojky byly povoleny rozhodnutím o
umístnění stavby ze dne 29.8.2017 a není třeba žádný další kolaudační souhlas.

