OBEC MRÁKOTÍN
Chrudim

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Napojení nemovitostí na novou kanalizaci bude provedeno novou kanalizační
přípojkou. Do nové kanalizační přípojky smí být odváděny pouze splaškové vody
(z kuchyně, koupelny, WC apod.). Dešťové vody (okapy ze střech, záchytné žlaby
před vjezdy do garáže, drenáže apod.) budou odváděny dle stávajícího stavu.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH TECHNICKÝCH ZÁSAD
PRO BUDOVÁNÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY:

1. Do domovní kanalizační přípojky smí být odváděny pouze splaškové vody
z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.).
2. Trasu domovní přípojky je nutné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu.
3. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit
čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus. Přípojka musí být vždy provedena jako
vodotěsná.
4. Minimální výška krytí ve všech pásech přidruženého prostoru pozemní
komunikace, které neslouží provozu vozidel nebo stání vozidel, a ve volném terénu
mimo souvislou zástavbu doporučuje ČSN 73 6005 podle místních podmínek
minimální výšku krytí 1,0 m. Jde zde o statickou bezpečnost potrubí a o
zabezpečení proti zámrzu přípojky.
5. Kanalizační přípojka bude vybudována z hrdlových kanalizačních trub z
hladkého PVC (KG) v kruhové tuhosti min. SN 8, průměr potrubí dle projektů
předaných jednotlivým vlastníkům nemovitostí.
6. Sklon domovní přípojky z potrubí DN 150 mm by měl být dle normy veřejné
kanalizace minimálně 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.
7. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku. Stávající
zařízení pro předčištění odpadních vod se musí potrubím obejít nebo projít
vodotěsným potrubím skrz. Ze stávajících septiků a žump bude odčerpán veškerý
objem a budou vyčištěny. Následně dojde buď k jejich zasypání nezávadným
materiálem a zrušení, případně může dojít k využití k jinému účelu (např. pro
akumulaci dešťových vod pro zalévání).
8. Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jejím zasypáním je vždy
nutno pozvat ke kontrole zástupce stavebního dozoru (Obec Mrákotín), který
zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí jeho zasypání. Bez této
kontroly nelze přípojku následně zprovoznit a vydat doklad o napojení. Bude-li
stavba přípojky schválena, vyplní pracovník obce protokol o řádném provedení
kanalizační přípojky a bude následně sepsána smlouva o odvádění odpadních vod
mezi vlastníkem a provozovatelem kanalizačního řadu.

