Podmínky pro p ipojení na ve ejnou kanalizaci
a vypoušt ní odpadních vod do ve ejných kanalizací
ve správ VODOS s r.o. Kolín se ídí zejména t mito p edpisy a postupy:
1)

P ipojení na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu provádí provozovatel v souladu se zák. . 254/01 Sb. o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis a dle zákona . 274/01 Sb. o zm n n kterých zákon ve zn ní pozd jších p edpis a ve zn ní provád cí vyhlášky .
428/01 Sb. v platném zn ní.
SN 75 66101 Stokové sít a kanaliza ní p ípojky
SN EN 1610 Provád ní stok a kanaliza ních šachet
SN 75 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení
Kanaliza ní ád, který stanoví nejvyšší p ípustnou míru zne išt ní vypoušt ných odpadních vod a jejich množství v obci.

2)

Kanaliza ní p ípojka je samostatná stavba tvo ená úsekem potrubí od vúst ní vnit ní kanalizace stavby nebo pozemku k zaúst ní do
stokové sít .

3)

Žadatel - (dále jen odb ratel) uhradí náklady na po ízení p ípojky. Materiál na odbo ení p ípojky hradí vlastník ve ejné kanalizace. P i
p ípadných opravách hradí veškeré náklady na po ízení p ípojky dodavatel, pokud závada nebyla zp sobena chybným provozem vnit ní
kanalizace.

4)

M rný objekt se buduje u výústí vod s nejvyšším bezdeštným pr tokem 0,005 m3/s, nebo dle požadavku vodohospodá ského orgánu.
Pr tok a objem vody se nem í v t ch p ípadech, kdy objem lze zajistit jiným spolehlivým zp sobem. M rný objekt musí být zabezpe en
proti poškození nebo znehodnocení nepovolanou osobou.

5)

Provozovatel ur uje etnost kontroly odkanalizované vody.

6)

Odb ratel musí pracovník m dodavatele umožnit trvale a kdykoliv volný p ístup ke kontrole vnit ních kanaliza ních rozvod . Ochranné
pásmo p ípojky je 0,75 od osy potrubí na ob strany. Stavební innost v tomto pásmu m že být provozována pouze se souhlasem
dodavatele.

7)

Dodavatel je oprávn n omezit nebo p erušit odvád ní odpadních vod ve ejnou kanalizací:
a) p i provád ní plánovaných oprav, údržbových a revizních prací
b) z d vod zp sobených živelnými pohromami ( nap . povodní, sesutím p dy, požárem)
c) dojde-li k poškození a tím k p erušení provozu kanaliza ní sít .
V p ípad omezení nebo p erušení odvád ní odpadních vod dle bodu a) je dodavatel povinen toto písemn odb rateli oznámit a
projednat s ním nejpozd ji 10 dn p ed p edpokládaným omezením. Doba omezení m že init 30 dn . Dodavatel je povinen zabezpe it v
sou innosti s odb ratelem náhradní odvád ní odpadních vod.
Omezení nebo p erušení v bod b) je dodavatel povinen oznámit odb rateli nejpozd ji do 24 hodin od vzniku d vodu.
Dodavatel v sou innosti s odb ratelem je povinen zabezpe it náhradní odvád ní odpadních vod.
Dodavatel má dále právo p erušit odvád ní vody bez povinnosti náhradního odvád ní odpadních vod:
d) nevyhovuje-li odb ratelovo za ízení v domovní ásti p ípojky ve vnit ní kanalizaci i v za ízení k m ení odpadních vod
e) v p ípad , kdy odb ratel vypouští neoprávn né odpadní vody
*vypouští-li odb ratel odpadní vody bez p edchozího uzav ení smlouvy
*provede-li odb ratel takové úpravy na m ícím za ízení, aby m ící za ízení nezaznamenávalo nebo m ilo mén
*používá-li odb ratel m ící za ízení, které sám poškodil nebo zjistil poškození a v as toto neohlásil
*vypouští-li odb ratel odpadní vody ve vyšší koncentra ní a bilan ní hodnot zne išt ní než bylo sjednáno, pop ípad vypouští-li
jiné látky, jejichž vniknutí do ve ejné kanalizace musí být zabrán no
f) v p ípad , kdy odb ratel neodstraní závady na vnit ní kanalizaci
g) zabra uje dodavateli bezd vodn v p ístupu k za ízení vnit ní kanalizace a jejich kontrol
h) neuhradí-li odb ratel sto né po dv po sob jdoucí zú tovací období ani v dostate n p im ené lh t , kterou mu dodavatel stanovil s
upozorn ním, že p eruší odvád ní odpadních vod
Dodavatel je povinen p erušit odvád ní odpadních vod v p ípad , kdy odb ratel o to požádá z d vodu odstran ní závady na domovní ásti
kanaliza ní p ípojky.
Odb ratel nesmí bez souhlasu dodavatele p ipojit kanaliza ní za ízení dalšího odb ratele na svou vnit ní kanalizaci, která je napojena na
ve ejnou kanalizaci.
Dodavatel je povinen v bod d) oznámit odb rateli nejpozd ji do 24 hodin omezení nebo p erušení odvád ní odpadních vod.

8)
9)

Povinnost platit sto né se vztahuje na veškeré vody vypoušt né do ve ejné kanalizace a to i vody podzemní, a již p e erpané nebo
odvod ované samospádovou drenážní soustavou. Ve sto ném nejsou zahrnuty jednorázové náklady, které je povinen platit vlastník
objektu.
Ceny za vypoušt ní vod do ve ejné kanalizace jsou stanoveny za odvád ní vod a jejich p ípadné išt ní v istírnách odpadních vod jako
cena v cn usm r ovaná provozovatelem.

10) Projekt na p ípojku musí být proveden dle platných p edpis (vyhlášek, s.státních a oborových norem) a musí obsahovat:
situaci v m ítku 1: 500 (1: 1000)
p dorys v m ítku 1: 50 (1: 100) s vyzna ením ve ejné ásti
podélný ez s uvedením výšek
úrove a situování p ilehlých objekt a inženýrských sítí v míst k ížení i v soub hu do 2,0 m na každou stranu od osy budoucí
p ípojky.
11) Žadatel je povinnen p edložit s projektem p ípojky písemné stanovisko vlastníka kanalizace s napojením na kanalizaci.
12) Odb ratel m že vypoušt t odpadní vody v kvalit a množství, stanoveném kanaliza ním ádem.
13) Žadatel je povinen mít stavební povolení na stavbu p ípojky v etn povolení pro výkopové práce na vozovce p ed zahájením její realizace.
14) Dle zákona o vodovodech a kanalizacích . 274/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis musí být s naší spole ností uzav ena smlouva o
odvád ní splaškových vod. Tato smlouva bude uzav ena na faktura ním odd lení ( Legerova 21, Kolín ) na základ podané "P ihlášky
odb ratele" v dob zahájení vypoušt ní.

