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Věc: Technické požadavky provozovatele kanalizace na způsob připojení odběratelů na gravitační
veřejnou kanalizaci
Kanalizační přípojka:
- odběratel (investor) se na veřejnou kanalizaci napojuje kanalizační přípojkou
- k připojení kanalizační přípojky na veřejný řad je dle zákona č.274/2001 Sb. oprávněn pouze provozovatel
kanalizace
- montážní práce na kanalizaci smí provádět pouze firma vlastnící živnostenský list na „ Provádění
staveb ...“ nebo provozovatel kanalizace ( provádění svépomocí není povoleno, je možné pouze u
zemních prací)
- kanalizační přípojka bude zhotovena nejlépe z PVC DN 150, 200, jiný materiál či DN jen po dohodě
s provozovatelem
- za hranicí pozemku (do 2 m) s veřejným prostranstvím bude zřízena revizní šachta RŠ. Šachta se dělá buď
klasická vstupní DN 1000 (při větších hloubkách…) nebo jen revizní bez možnosti vstupu, nejméně PVC DN
400, popř. 600
- RŠ musí být zhotovena v rostlé zemině, osazení do zrušených jímek (žump, septiků…) je nepřípustné
- RŠ není možné umísťovat do garáží a jiných uzavřených prostorů
- doporučujeme vedení kanalizace mimo žumpu, v případě přemostění žumpy musí být potrubí
kanalizace z jednoho kusu
- pokud nelze šachtu umístit, zřizuje se čistící kus v nemovitosti
- další RŠ by měly být zřízeny na lomech a soutocích více větví kanalizace
- nejmenší povolený spád potrubí kanalizační přípojky při DN 150 – 2%, při DN 200 – 1,5%, maximální spád 40%
- v případě, že není možné nemovitost napojit gravitačně, je nezbytné zřídit na pozemku investora čerpací jímku
s čerpací jednotkou, kterou budou splaškové vody přečerpávány hadicí PE40 do uklidňovací RŠ na pozemku
investora (za hranicí pozemku s veřejným prostranstvím), popř. po dohodě s provozovatelem do vstupní šachty
veřejné kanalizace
- napojení na veřejný řad se dělá zpravidla mimo vstupní šachty
- zaústění proti toku vody ve veřejné kanalizaci je nepřípustné
- vypouštění odpadních vod do kanalizace musí být v souladu s kanalizačním řádem obce (koncentrační limity
znečištění, vypouštění nebezpečných látek…)
- do kanalizace nesmějí být svedeny balastní vody (tj. srážkové vody z ploch a střech, drenážní vody
z odvodňování sklepních prostor, vody z vypouštění bazénů a mytí automobilů…)
- přípojka kanalizace včetně revizních šachet bude vybudována vodotěsná, po realizaci kanalizační přípojky bude
na náklady investora provedena zkouška vodotěsnosti přípojky včetně revizních šachet dle ČSN 75 6909
- každá nemovitost (č.p.) musí mít jednu samostatnou přípojku, jiné řešení jen se souhlasem provozovatele
- šířka výkopu je dána hloubkou napojení a řídí se ČSN 733050- zemní práce
- min. vzdálenost od ostatních sítí je dána ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí tech. vybavení
- veškeré uložení potrubí musí být před zásypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno
- po realizaci díla se investor přihlásí u provozovatele kanalizace k placení stočného a k uzavření smlouvy
- investor předloží provozovateli 1 paré skutečného provedení kanalizační přípojky
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