divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
_____________________________________________________________________________

,,Hamry nad Sázavou - kanalizace“
Informace majitelům nemovitostí
k postupu při realizaci kanalizačních přípojek
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen
VAS) jako provozovatel budoucí splaškové kanalizace v obci Hamry nad Sázavou, doporučuje při
realizaci stavby ,,kanalizačních přípojek“ následující postup:

1. Stavby ,,kanalizačních přípojek“ musí mít projektovou dokumentaci schválenou VAS a
vydaný územní souhlas stavebním úřadem ve Žďáře nad Sázavou.
2. Stavby ,,kanalizačních přípojek“ musí být provedeny v souladu s platnou technickou
normou ČSN 75 6101 pro provádění kanalizačních přípojek, zejména musí být zajištěna
jejich vodotěsnost.
3. Montážní práce stavby ,,kanalizačních přípojek“ VAS nezajišťuje, lze je provést
dodavatelsky nebo svépomocí podle odsouhlasené projektové dokumentace. Jako
materiál potrubí lze použít:
❑ potrubí kamenina nebo hladké plnostěnné polypropylénové potrubí minimální kruhové
tuhosti SN 8
❑ světlost potrubí DN 150 při minimálním spádu potrubí 2 % či DN 200 při minimálním
spádu potrubí 1 %
4. Kritéria pro napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci:
❑

❑

do přípojky splaškové kanalizace mohou být zaústěny:
o splaškové vody z WC, koupelen, kuchyní, prádelen a z podlahových vpustí ze
suterénu staveb – přímo bez předčištění (doporučujeme zkontrolovat, že se odtok
ze všech výtoků splaškových vod objeví v domovní kanalizační šachtě)
do přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny:
o vody dešťové (doporučujeme zkontrolovat, že při dešti voda neprotéká domovní
kanalizační šachtou),
o vody podzemní – drenážní, přepady ze studní
o vody z chlévů a hnojišť,
o látky hořlavé, zápalné, jedovaté, kyselé a žíravé,
o oleje

5. Součástí řešení napojení na novou kanalizaci musí být i likvidace stávajících septiků a
žump. Likvidaci obsahu septiků a jímek je nutno doložit dokladem o převzetí oprávněnou
osobou. Likvidaci obsahu septiků a jímek nabízí i VAS na základě podkladu o
jednorázovém vývozu na ČOV Žďár nad Sázavou.
Smlouvy na jednorázový vývoz septiků a jímek:
❑ pro fyzické osoby p. Milena Prchalová, tel. 566 651 147, prchalova@vaszr.cz
❑ pro právnické osoby Ing. Jiří Čermák, telefon 566 651 114, cermak@vaszr.cz

6. Po dokončení montáže potrubí stavby kanalizační přípojky před jejich záhozem je nutno
přizvat ke kontrole mistra provozu VAS Ing. Pavla Laštovičku tel. 720 510 010, případně p.
Tomáše Růžka DiS., tel. 724 331 302, kteří odsouhlasí správnost technického provedení
stavby ,,kanalizační přípojky“ a povolí provedení obsypů a zásypů. O těchto kontrolách
budou sepsány zápisy. Současně bude potvrzena dokumentace skutečného provedení stavby.
Domovní šachtu a kanalizační přípojku na veřejném prostranství je nutné geodeticky zaměřit
oprávněným geodetem v souřadném systému S-JTSK a Bpv.

7. Zahájení odvádění splaškových odpadních vod ze stávajících nemovitostí, pozemků do nově
vybudované stoky kanalizace ve správě VAS je podmíněno:
❑

❑
❑
❑
❑
❑

vydání kolaudačního souhlasu na stavbu nových kanalizačních stok (vybudovaných v
rámci stavby ,,Hamry nad Sázavou - kanalizace“ – investor SVK Žďársko), do kterých je
plánováno napojení stávajících nemovitostí / pozemků novými přípojkami splaškové
kanalizace
uvedení stavby nových kanalizačních stok (vybudovaných v rámci stavby ,,Hamry nad
Sázavou - kanalizace“ – investor SVK Žďársko) do provozu
splněním podmínek pro realizaci „kanalizační přípojky“ uvedených ve vyjádření VAS
k projektové dokumentaci (je součástí dokladové části projektové dokumentace)
předáním dokumentace skutečného provedení stavby „kanalizační přípojky“ provedeného
dle bodu 6. tohoto dopisu pověřenému pracovníkovi VAS
podpisem pověřeného pracovníka VAS v zápisu o správnosti technického provedení a
vodotěsnosti ,,kanalizační přípojky“ dle bodu 6. tohoto dopisu
uzavřením smlouvy na odvádění odpadních vod z nemovitosti
Smlouvy na odvádění odpadních vod na dobu neurčitou:
o pro fyzické osoby p. Milena Prchalová, tel. 566 651 147, prchalova@vaszr.cz
o pro právnické osoby Ing. Miroslava Pitrunová, tel. 566 651 151, pitrunova@vaszr.cz

Shrnutí a poznámky OÚ Hamry k pokynům od VAS.
Projekty pro jednotlivé přípojky schválené od VAS, a.s. včetně platného územního
souhlasu předá projektant majitelům nemovitostí na schůzce v KD (o termínu předání
budeme informovat). Projektant přípojek zajistí územní souhlas, tak aby jeho dvouletá
platnost pokryla dobu výstavby přípojek.
Jednotlivé přípojky budou končit v revizní šachtě, která bude většinou na hranici
pozemku. Revizní šachta bude součástí kanalizace (postaví dodavatelé kanalizace).
Před zasypáním přípojek bude nutná jejich kontrola pracovníkem VAS a geodetické
zaměření – bez těchto dokumentů nebude možné vydat kolaudační rozhodnutí pro
přípojky.
Připojení domovních přípojek ke kanalizaci bude možné až po zprovoznění kanalizace, po
uzavření smlouvy s VAS na odvádění odpadních vod a po kolaudaci přípojky.
OÚ Hamry n. S.

