Pokyny pro napojování vnitřní kanalizace
Vážení odběratelé,
ve Vaší lokalitě Moravská Huzová, Stádlo a Benátky byla dokončena kanalizace pro
veřejnou potřebu včetně vystrojení čerpacích stanic. Na základě této skutečnosti si Vás
dovolujeme vyzvat k provedení a připojení Vaší vnitřní kanalizace do připravené čerpací
stanice v co možná nejkratším termínu, nejpozději však do 31.12.2017 a při dodržení
následujících podmínek:
1. Stoková síť je oddílná, tzn., že do vnitřní kanalizace zaústěné do čerpací stanice je
zakázáno napojovat srážkové vody.
2. Vlastník nemovitosti je povinen zajistit, aby úsek vnitřní kanalizace mezi nemovitostí a
čerpací stanicí byl proveden jako vodotěsný.
3. Zahájení prací oznámí vlastník (odběratel) provozovateli kanalizace pro veřejnou
potřebu tj. VHS SITKA, s.r.o. e-mailem vavrousek@vhs-sitka.cz, nebo na tel.:
+420 734 447 391 min. den před jejich zahájením.
4. Před zásypem vyzve vlastník nemovitosti (odběratel) provozovatele kanalizace pro
veřejnou potřebu ke kontrole provedení prací a uložení celé vnitřní kanalizace od
vyústění z nemovitosti až po napojení do čerpací stanice. Viditelná musí být horní
polovina potrubí. (e-mail vavrousek@vhs-sitka.cz, nebo na tel.: +420 734 447 391).
5. O dodržení podmínek a provedené kontrole bude sepsán zápis, jehož přílohou bude
fotodokumentace vnitřní kanalizace.
6. Bez kontroly provedení není možné provést zásyp vnitřní kanalizace, nebude vydán
zápis o kontrole a souhlas s užíváním stavby.
7. Na základě provedené kontroly bude následně uzavřena písemná smlouva o
odvádění odpadních vod mezi provozovatelem kanalizace a odběratelem (zákon
274/2001 Sb, § 8, odst. 6).
8. Bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nelze uvést čerpací
stanici do provozu a odvádět odpadní vody do kanalizace. Takové vypouštění
odpadních vod je vypouštěním neoprávněným (zákon 274/2001 Sb., § 10, odst. 2).
9. Neoprávněné vypouštění odpadních vod je přestupkem podle zákona 274/2001 Sb,
§ 32, odst. 5, písm. c a ze přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.
10. Stávající žumpa (septik) a kanalizační potrubí, které připojením na kanalizaci ztratí
význam, musí být při stavbě zrušeny.
11. Přečerpávání odpadních vod ze žump a zachycených kalů ze septiků do kanalizace
pro veřejnou potřebu je zakázáno zákonem č. 274/2001 Sb., §18, bod 4.
12. Každý uživatel čerpací stanice tlakové kanalizace v obci Štěpánov a místních částí je
povinen řídit se následujícími pokyny:
do čerpací šachty lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a
prádelny.
do čerpací šachty nelze vypouštět např. dešťové vody, odvodnění venkovních ploch,
teras apod.
do kanalizace nepatří:
• kamení, štěrk, písek
• kovové předměty
• rostlinné tuky, živočišné tuky, oleje
• veškeré chemické látky - ředidla, barvy, jedy, kyseliny …
• vlhčené ubrousky, textilie, silonové punčochy, papírové pleny, hygienické
vložky a tampony apod.
• uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
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•

do jímky nesmí přijít odpad z kuchyňského drtiče odpadu (tento odpad
podléhá režimu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech)

Předem děkujeme za pochopení a vstřícné jednání.
Provozovatel: VHS Sitka s.r.o.

