K-B

VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín 3
evidenční číslo žádosti

Žádost o zřízení
kanalizační přípojky a přihláška k vypouštění
odpadních vod průmyslových, splaškových, dešťových
1. Jméno a příjmení - název organizace: ……………………………………………
………..…….........…..……….….
Adresa: ……………………………………………………………………
IČO: …………………… DIČ: ……...…………… tel:……………….…
2. Připojovaná nemovitost (místo): ………………………..………………….
Ulice: …………………………………..…...

PSČ: …….….............……..
dat. nar.: ………….…………....
………..………….....………..……

Popisné číslo: ……..………. Parcelní č: ……..….……..….…..

Vyplní žadatel

Druh připojované stavby: …………………………………………………...
3. Kanalizační přípojka:

celková délka: ………...…................. m
světlost: ...………….….................... mm

4. Množství odpadních vod:

.......................... .......................

3
m /rok

5. Touto dohodou se dle zákona č. 274/01 Sb. a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů
se žadatel zavazuje, že:
a) se seznámil s podmínkami pro připojení na veřejnou kanalizaci a
vypouštěním odpadních vod uvedeným na straně 2 tiskopisu K - B a bude je dodržovat
b) uhradí náklady spojené s objednanými pracemi ke zřízení kanalizační přípojky
fakturované dle platného nabídkového ceníku Vodos s.r.o.

Dne: ……………………………

………………………………………………..
………………..……..….
podpis vlastníka - spoluvlastníků

6. VODOS s. r. o. jako provozovatel veřejné kanalizace souhlasí s napojením nemovitosti
na jeho zařízení v souladu s předloženým projektem.
Přípojka bude provedena:

Vyplní VODOS

a) žadatelem celá
b) žadatelem s dodavatelskou účastí VODOSu s.r.o. (po předložení stavebního povolení) v rozsahu
montážní práce vč. dodávky materiálu, v předběžné ceně .................................................

Kč

v dohodnutém termínu s vedoucím provozu: .......................................... tel.: ....................……..

Dne: …………………………...

za VODOS, s.r.o. ......................................…….

Podmínky pro připojení na veřejnou kanalizaci
a vypouštění odpadních vod do veřejných kanalizací
ve správě VODOS s r.o. Kolín se řídí zejména těmito předpisy a postupy:
1)

Připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu provádí provozovatel v souladu se zák. č. 254/01 Sb. o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 274/01 Sb. o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a ve znění prováděcí vyhlášky č.
428/01 Sb. v platném znění.
ČSN 75 66101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních šachet
ČSN 75 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení
Kanalizační řád, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění vypouštěných odpadních vod a jejich množství v obci.

2)

Kanalizační přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vústění vnitřní kanalizace stavby nebo pozemku k zaústění do
stokové sítě.

3)

Žadatel - (dále jen odběratel) uhradí náklady na pořízení přípojky. Materiál na odbočení přípojky hradí vlastník veřejné kanalizace. Při
případných opravách hradí veškeré náklady na pořízení přípojky dodavatel, pokud závada nebyla způsobena chybným provozem vnitřní
kanalizace.

4)

Měrný objekt se buduje u výústí vod s nejvyšším bezdeštným průtokem 0,005 m3/s, nebo dle požadavku vodohospodářského orgánu.
Průtok a objem vody se neměří v těch případech, kdy objem lze zajistit jiným spolehlivým způsobem. Měrný objekt musí být zabezpečen
proti poškození nebo znehodnocení nepovolanou osobou.

5)

Provozovatel určuje četnost kontroly odkanalizované vody.

6)

Odběratel musí pracovníkům dodavatele umožnit trvale a kdykoliv volný přístup ke kontrole vnitřních kanalizačních rozvodů. Ochranné
pásmo přípojky je 0,75 od osy potrubí na obě strany. Stavební činnost v tomto pásmu může být provozována pouze se souhlasem
dodavatele.

7)

Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací
b) z důvodů způsobených živelnými pohromami ( např. povodní, sesutím půdy, požárem)
c) dojde-li k poškození a tím k přerušení provozu kanalizační sítě.
V případě omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod dle bodu a) je dodavatel povinen toto písemně odběrateli oznámit a
projednat s ním nejpozději 10 dnů před předpokládaným omezením. Doba omezení může činit 30 dnů. Dodavatel je povinen zabezpečit v
součinnosti s odběratelem náhradní odvádění odpadních vod.
Omezení nebo přerušení v bodě b) je dodavatel povinen oznámit odběrateli nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu.
Dodavatel v součinnosti s odběratelem je povinen zabezpečit náhradní odvádění odpadních vod.
Dodavatel má dále právo přerušit odvádění vody bez povinnosti náhradního odvádění odpadních vod:
d) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení v domovní části přípojky ve vnitřní kanalizaci či v zařízení k měření odpadních vod
e) v případě, kdy odběratel vypouští neoprávněné odpadní vody
*vypouští-li odběratel odpadní vody bez předchozího uzavření smlouvy
*provede-li odběratel takové úpravy na měřícím zařízení, aby měřící zařízení nezaznamenávalo nebo měřilo méně
*používá-li odběratel měřící zařízení, které sám poškodil nebo zjistil poškození a včas toto neohlásil
*vypouští-li odběratel odpadní vody ve vyšší koncentrační a bilanční hodnotě znečištění než bylo sjednáno, popřípadě vypouští-li
jiné látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno
f) v případě, kdy odběratel neodstraní závady na vnitřní kanalizaci
g) zabraňuje dodavateli bezdůvodně v přístupu k zařízení vnitřní kanalizace a jejich kontrol
h) neuhradí-li odběratel stočné po dvě po sobě jdoucí zúčtovací období ani v dostatečně přiměřené lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s
upozorněním, že přeruší odvádění odpadních vod
Dodavatel je povinen přerušit odvádění odpadních vod v případě, kdy odběratel o to požádá z důvodu odstranění závady na domovní části
kanalizační přípojky.
Odběratel nesmí bez souhlasu dodavatele připojit kanalizační zařízení dalšího odběratele na svou vnitřní kanalizaci, která je napojena na
veřejnou kanalizaci.
Dodavatel je povinen v bodě d) oznámit odběrateli nejpozději do 24 hodin omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod.

8)
9)

Povinnost platit stočné se vztahuje na veškeré vody vypouštěné do veřejné kanalizace a to i vody podzemní, ať již přečerpané nebo
odvodňované samospádovou drenážní soustavou. Ve stočném nejsou zahrnuty jednorázové náklady, které je povinen platit vlastník
objektu.
Ceny za vypouštění vod do veřejné kanalizace jsou stanoveny za odvádění vod a jejich případné čištění v čistírnách odpadních vod jako
cena věcně usměrňovaná provozovatelem.

10) Projekt na přípojku musí být proveden dle platných předpisů (vyhlášek, čs.státních a oborových norem) a musí obsahovat:
situaci v měřítku 1: 500 (1: 1000)
půdorys v měřítku 1: 50 (1: 100) s vyznačením veřejné části
podélný řez s uvedením výšek
úroveň a situování přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení či v souběhu do 2,0 m na každou stranu od osy budoucí
přípojky.
11) Žadatel je povinnen předložit s projektem přípojky písemné stanovisko vlastníka kanalizace s napojením na kanalizaci.
12) Odběratel může vypouštět odpadní vody v kvalitě a množství, stanoveném kanalizačním řádem.
13) Žadatel je povinen mít stavební povolení na stavbu přípojky včetně povolení pro výkopové práce na vozovce před zahájením její realizace.
14) Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí být s naší společností uzavřena smlouva o
odvádění splaškových vod. Tato smlouva bude uzavřena na fakturačním oddělení ( Legerova 21, Kolín ) na základě podané "Přihlášky
odběratele" v době zahájení vypouštění.

