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DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - INFORMACE PRO OBČANY 

Vážení občané, 

z důvodu zákazu shromažďování není možné zatím uskutečnit veřejné projednání, proto Vám píši 

informace, jak budeme postupovat dále ohledně napojování jednotlivých nemovitostí na splaškovou 

kanalizaci. Budování splaškové kanalizace se nám blíží do finále. Splašková kanalizace a ČOV by měly 

být dány do zkušebního provozu během června 2020.  To znamená, že již nyní je třeba se rozhodnout, 

kdo mi napojení udělá, zda si vyberu nějakou firmu, nebo se napojím svépomocí, abychom byli 

připraveni na pokyn z OÚ napojit se. Všechny nemovitosti by se měli napojit během června až srpna 

2020. 

Samotné propojení nemovitosti a splaškové kanalizace nesmí proběhnout dříve, než podepíšete 

smlouvu o odvádění odpadních vod a pracovník OÚ provede odečet vodoměru, tím získáte povolení 

se napojit!!! 

Ještě zjednodušeně co je splašková voda: odpadní voda z domácností a sociálních zařízení provozoven 

(záchodů, kuchyní, umýváren, bidetů, vaniček), které neobsahují odpadní vody průmyslové. 

1/  Zbudování kanalizační přípojky 

 Obec pomohla zajistit občanům projektovou dokumentaci a územní souhlas na tyto domovní 

přípojky. Toto byl první podíl obce, kterým se snaží finančně pomoci a snížit Vaše náklady za 

přípojku. Další finanční příspěvek bude obec vyplácet po napojení nemovitostí na kanalizaci.  

 Co se týče vlastního budování přípojek na soukromé části kanalizace od kontrolní šachtice k 

nemovitosti – toto si již každý majitel nemovitosti HRADÍ SÁM.  

 Vlastník nemovitosti si zajistí položení potrubí kanalizační přípojky a její vlastní napojení na 

„veřejnou“ část, dle projektové dokumentace (územního souhlasu). 

 Přípravné práce na budování přípojky můžete zahájit průběžně. 

 Doporučuje se vést přípojku v jednotném sklonu (pro DN150 mm je požadován sklon 2%). 

 Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v menším sklonu, zřídí se čistící šachty. 

 Potrubí se zatím nesmí napojovat na vlastní nemovitost!!!  

 Vlastní napojení bude probíhat až na základě výzvy obce, po uvedení ČOV do zkušebního 

provozu. 

2/    Kontrola provedení kanalizační přípojky 

 Pokud bude realizovat domovní přípojku odborná firma, není třeba zvláštní kontrola, protože 

tyto firmy vyplní „přípojkový list“, kde garantují správnost provedení přípojky. 

 Pokud budete realizovat přípojku svépomocí, nahlásíte v předstihu (alespoň 2 - 4 dny) na OÚ 

Slatina připravenost ke kontrole. U kontroly prokazujete správné provedení kanalizační 

přípojky podle projektu (před zásypem). Kontrolu provedou pověřené osoby, které zkontrolují 

stavebně technické provedení uložení trubní části, správnost provedení, oddělení splaškových 

a dešťových vod a pořídí fotodokumentaci.  

3/    Kritéria pro napojení nemovitosti 

CO JE NAPROSTOU NEZBYTNOSTÍ – DŮSLEDNĚ ODDĚLIT SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY OD 

DEŠŤOVÝCH!!!  

 Do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové (ze střech, 

dvorků, atd.), povrchové ani podzemní vody (např. drenáže). Podzemní, dešťové a povrchové 

vody lze ponechat napojeny na stávající kanalizaci nebo je lze akumulovat a využít pro 

zalévání zahrady. Stávající kanalizace bude sloužit po výstavbě nové kanalizace pouze jako 

DEŠŤOVÁ. 
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 Po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky vyřadit z provozu, musí 

se zaslepit, vyčerpat a zasypat inertním materiálem, nebo je lze po vyčerpání využít jako 

dešťové vody, přepady ze studní, jímek, sklepů, povrchové a drenážní vody apod.  

Ve Slatině dne 2.4.2020      Ing. Dana Stránská, starostka obce 

 

 Firmy, na které se můžete obrátit na zbudování  kompletní domovní přípojky: 

 

PETR NOVÁK  

Zemní práce a autodoprava 

403 02 Církvice č.p. 8987 

tel: 777 919 875,  777 919 877 

 

 

 

 


