POSTUP REALIZACE DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Důkladně si prostudujte Územní souhlas, resp. Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem
v Hranicích a Projektovou dokumentaci domovní kanalizační přípojky (dále jen PD), ověřené
stavebním úřadem. Obojí jste obdrželi od zástupce projektanta Ing. Pustiny osobně na OÚ v Bělotíně
nebo poštou v doporučené zásilce, zaslané na adresu majitele nemovitosti, který je (v případě více
vlastníků) uveden v listu vlastnictví na prvním místě. Pokud tuto dokumentaci nemáte, kontaktujte
Ing. Jiřího Pustinu (tel. 737 206 970, e-mail: jiri.pustina@aquaprocon.cz) s žádostí o zaslání duplikátu.
Kontaktujte profesionály-vodaře (instalatérskou firmu se zkušenostmi) a pověřte je stavbou domovní
kanalizační přípojky podle schválené dokumentace dle bodu 1.
Pokud se rozhodnete k realizaci vlastními silami, je nutno dodržet především následující zásady:
- Do kanalizace mohou být vypouštěny pouze odpadní vody z domácností a hygienických zařízení
firem (záchody, koupelny, kuchyně, pračky, sušičky, myčky).
- Do kanalizace nepatří dešťová voda, spodní voda, odpady z chlévů, dílen, zemědělských,
hospodářských a průmyslových provozů!
- Pokud jsou v PD uvedeny podmínky při křížení nebo při souběhu se stávajícími sítěmi (voda,
plyn, elektřina, telekomunikace) nechte si sítě vytýčit jejich správcem a postupujte podle jejich
pokynů.
- Dbejte na těsnost potrubí a spojů, zejména v místě napojení na podtlakovou sběrnou jímku.
- Nezapomeňte na přivzdušnění domovní přípojky. Podrobnosti naleznete v PD.
- Dodržte minimální stanovený spád potrubí od domu k jímce.
Ověřte si, že je Vaše podtlaková sběrná šachta vystrojena podtlakovým ventilem a elektronikou
monitorovacího systému. Provádí specializovaná firma zhotovitele v týdnech od 7. do 25.9. na
I. etapě a od 14.9. do 2.10.2020 na II. etapě. O dokončení vystrojování by Vás měli pracovníci
informovat. Ověřit si tuto informaci můžete u Ing. Svobody (OÚ Bělotín, tel. 724 517 291).
Před vlastním připojením Vaší nemovitosti na veřejnou kanalizaci (ideálně před zahrnutím přípojky)
kontaktujte zástupce provozovatele kanalizace Bc. Josefa Vaculína, (tel. 777 222 107, e-mail:
vaculin@vakpr.cz, VaK Přerov, a.s., ČOV Hranice), který provede kontrolu napojení, odečte stav
vodoměru a pomůže s vyplněním formulářů „Čestné prohlášení odběratele k odvádění odpadních
vod do veřejné kanalizace“, „Evidenční karta kanalizační přípojky“ a pokud není nemovitost
připojena na veřejný vodovod ještě „Paušální list pro výpočet množství odpadních vod dle účtování
paušální sazbou“, které budou podkladem pro uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod (na
stočné). Tiskopisy jsou přístupné také na našem webu http://belotin.cz
Pokud jste splnili všechny požadavky, dokončete připojení, pořiďte si nákres a fotodokumentaci
přípojky pro pozdější řešení případných problémů a zasypte výkop přípojky.
Smlouvu o odvádění odpadních vod (na stočné) uzavřete prostřednictvím pracovníků VaK Přerov,
a.s., Vodárna Hranice:
- Zdeňka Táborská, tel. 581 601 878, 607 702 606, e-mail: taborska@vakpr.cz
- Marek Janičko, tel. 581 601 878, 604 666 734, e-mail: janicko@vakpr.cz
Podejte na Obecní úřad Bělotín č.p. 151 vyplněnou Žádost o finanční příspěvek spolu s kopií Smlouvy
o odvádění odpadních vod (na stočné).

