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Postup při zřizování kanalizační přípojky:
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby
k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník nemovitosti připojené na kanalizaci.
Pro zřízení přípojky a její zaevidování a uvedení do provozu je nutno dodržet následující postup:
Vypracování projektové dokumentace
Společně s projektovou dokumentací musí být předloženo písemné stanovisko obce Sulice
(vyřídíte obratem na obci)
3. Projednání a schválení technického řešení na technickém úseku provozovatele VHS Benešov
(pan Houda tel. 724 431 994)
4. Územní souhlas nebo územní rozhodnutí vydává stavební úřad příslušný místu stavby
(v Kamenici)
5. Vlastní realizace přípojky (přípojek)
- přípojku může realizovat pouze oprávněná osoba nebo firma, svépomoc je možná pouze u zemních
prací
- napojení na veřejný řad povolenými způsoby a provedení přípojky kontroluje před záhozem
provozovatel
- majitel zajistí provedení protokolární zkoušky vodotěsnosti podle ČSN EN 1610 u gravitační
kanalizační přípojky (případně tlakové zkoušky podle ČSN 755911 u tlakové větve tlakové
kanalizační přípojky)
6. Realizaci přípojek si na své náklady zajišťuje stavebník (majitel napojované nemovitosti); jeho
povinností je s předstihem 1 týdne oznámit provozovateli zahájení prací na realizaci přípojky
7. Uvedení přípojky (přípojek) do provozu
- stavebník vyzve po dokončení přípojky provozovatele ke kontrole a předloží provozovateli protokoly
o výše uvedených zkouškách. Je-li vše v pořádku a provedení odpovídá příslušným požadavkům,
normám a předpisům, vydá provozovatel souhlas s uvedením přípojky do provozu
- následně bez odkladu musí být uzavřena smlouva s provozovatelem na vypouštění odpadních vod; bez
uzavřené smlouvy nelze podle zák. 274/2001 Sb. přípojky pro- vozovat (stavebník při kontrole
vyplní dotazník pro uzavření obchodní smlouvy s VHS Benešov).
8. Do kanalizačních přípojek nesmí být svedeny žádné dešťové vody.
9. Je zakázáno používat drtiče kuchyňského odpadu napojené na kanalizační přípojku.
10. Přípojky je nutno před zásypem zdokumentovat a nafotit.
11. Napojení na kanalizační stoku je možné od 9.8.2017
1.
2.

Co nepatří do kanalizace
První zásadou je, že kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady –
ať již pevné nebo tekuté. Kvalitu odpadních vod, které je možné vypouštět do kanalizace, určuje vždy
příslušný kanalizační řád (KŘ). KŘ současně specifikuje látky, které do kanalizace nepatří. Jedná se zejména o:














biologický odpad jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odvodem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je
nepřípustná)
tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
chemikálie a další nebezpečné látky
staré barvy, ředidla, lepidla
kyseliny, hydroxidy, detergenty
mazadla, oleje a další ropné látky
zbytky čisticích prostředků
domácí a zahradní chemie
radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
stavební hmoty
léky

