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Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

INFORMACE
O NAPOJOVÁNÍ

NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI

Od 1. 10. 2015 je v obci Velký Osek spuštěna do provozu 2. etapa podtlakové kanalizace, čímž je umožněno všem
zkolaudovaným obytným nemovitostem (domům, bytům) likvidovat splaškové (odpadní) vody.
Správný způsob, jak napojit nemovitost (dům) na kanalizaci je tento:
1. požádat obec Velký Osek o vydání písemného souhlasu s napojením na podtlakovou splaškovou kanalizaci.
Souhlas vydává pouze starosta nebo místostarosta obce Velký Osek, kontakty jsou následující:
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce, tel.: 724 180 039, mail: starosta@velky-osek.cz, nebo osobně
na obecním úřadě Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek;
Jan Fagoš, místostarosta obce, tel.: 608 646 428, mail: mistostarosta@velky-osek.cz;
2. Po obdržení souhlasu obce před zahájením prací kontaktovat zástupce provozovatele kanalizace
v pracovních dnech od 7:00 hod. do 16:00 hod. na tel. č.: 720 968 114 a v ostatní době
na tel. č.: 608 646 428 a nahlásit kde a kdy má být napojení provedeno;
3. Napojování na kanalizaci pomocí gravitační přípojky od nemovitosti (domu) do kanalizační šachty
si zajišťuje (provádí) majitel nemovitosti na své náklady a odpovědnost sám. Při instalačních pracích
je doporučena asistence odborníků v oboru kanalizací z důvodu správného provedení. Je třeba dodržet
spád gravitační přípojky alespoň 2 %.
4. Po dokončení prací kontaktovat opět zástupce provozovatele kanalizace v pracovních dnech od 7:00 hod.
do 16:00 hod. na tel. č.: 720 968 114 a v ostatní době na tel. č.: 608 646 428, aby provedl zapojení šachty
do systému.
5. Nejpozději do 30 dnů od napojení je třeba podepsat smlouvu s provozovatelem kanalizace, kterým je
od 1.9.2016 Obec Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek o odvádění splaškových vod z domácnosti, jinak
se jedná o protiprávní využívání kanalizace. Takové napojení může být okamžitě přerušeno, ukončeno a
může být uložena pokuta a náhrada.

Ve Velkém Oseku dne 14. 9. 2016
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce Velký Osek
otisk razítka obecního úřadu
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