PROTOKOL O NAPOJENÍ NEMOVITOSTI NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI
V OBCI RADENICE

1. ÚDAJE O NEMOVITOSTI
- majitel nemovitosti

:

- číslo popisné

:

- stavba, číslo parcelní

:

- druh nemovitosti

:

2. PODMÍNKY NAPOJENÍ NEMOVITOSTI

-

-

-

-

a) splaškové vody
Pokud nebudou splaškové vody z nemovitosti vypouštěny do veřejné splaškové kanalizace,
musí být způsob jejich likvidace povolen podle § 38 Zákona o vodách Vodoprávním úřadem
MÚ Velké Meziříčí.
Obec může uložit vlastníkům staveb, na kterých vznikají odpadní vody, povinnost připojit se
na kanalizaci, pokud je to technicky možné.
Na splaškovou kanalizaci lze napojit odpadní vody z koupelen, WC, prádelen a kuchyní.
Na odvedení splaškových odpadních vod musí být vybudována nová samostatná kanalizační
přípojka bez jakéhokoliv čištění, stávající septik nebo jímka na vyvážení musí být zrušen.
b) srážkové vody
Do stávající dešťové kanalizace mohou být napojeny jen srážkové vody, drenážní vody,
případně přepady ze studní.
Do stávající dešťové kanalizace nesmí být napojeny čištěné splaškové odpadní vody.
Na odvedení srážkových vod musí být samostatná kanalizační přípojka (stávající nebo nová)
– není řešeno v rámci stavby „Kanalizace a ČOV Radenice“.
c) látky, které nejsou odpadními vodami
Podle kanalizačního řádu nesmí být látky, které nejsou odpadními vodami (např. tekuté
složky průmyslových a statkových hnojiv) vypouštěny do splaškové ani dešťové kanalizace.

3. TECHNICKO-PRÁVNÍ PODMÍNKY NAPOJENÍ ODPADNÍCH VOD
-

Nemovitost bude napojena jednou splaškovou kanalizační přípojkou na osazenou odbočku
splaškové kanalizace.
Tato kanalizační přípojka sestává ze dvou částí – veřejné a soukromé.
Veřejná část, tj. potrubí od hlavní stoky po kontrolní šachtici DN 300/400 na hranici
veřejného prostranství, je hrazena investorem kanalizace.
Soukromá část, tj. potrubí DN150/200 od revizní šachtice po soukromou nemovitost, je
hrazena majitelem připojované nemovitosti.
Investor akce prostřednictvím projekční kanceláře Ing. Miloš Charvát - IMC zajišťuje
následující činnosti:

•
•
•

Projektovou dokumentaci jednotlivých kanalizačních přípojek, vč. zákresu do katastrální
mapy a situační výkres, technický popis a detailní výkresy
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
Vydání územního souhlasu

4. ODSOUHLASENÍ NAPOJENÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI
Žadatel se seznámil a souhlasí s výše uvedenými podmínkami napojení na splaškovou
kanalizaci.
Byl proveden orientační zákres polohy stávající přípojky splaškové kanalizace ev. septiku
(jímky na vyvážení) do situace M 1:200, který je přílohou tohoto protokolu.

5. ZMOCNĚNÍ
- Majitel(é) připojované nemovitosti tímto zmocňuje(í) Ing. Miloše Charváta, bytem Pod
Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí, r.č. 5708191852 ke všem činnostem a úkonům,
potřebným pro zajištění stanovisek DOSS a správců sítí a k podání žádosti o vydání
územního souhlasu pro stavbu vodovodní přípojky k jeho (jejich) nemovitosti. Ing. Miloš
Charvát toto zmocnění přijímá.
- Dále majitel(é) připojované nemovitosti souhlasí i se stavbou kanalizačních přípojek pro
sousední nemovitosti, a to i ve vzdálenosti menší než 2 metry od hranic jeho(jejich)
pozemků.

…………….…………………………………….

podpis majitele připojované nemovitosti

v Radenicích dne

………………..

