Výstavba splaškové kanalizace v obci Vícenice
Předpokládaný harmonogram prací v roce 2021:
- srpen – stoka, úsek od křižovatky směr Jakubov vč. uličky (ulička asi v září)
- srpen – září – kanalizační přípojky (veřejná část)
- říjen – dokončení čerpací stanice, terénní úpravy, chodníky, zpevněné plochy
- říjen – listopad – komunikace – asfaltování
Informace stavebníkům před provedením kanalizačních přípojek v rámci akce „Vícenice – splašková kanalizace“
Kanalizační přípojka se skládá z veřejné části přípojky a soukromé části přípojky. Veřejná část přípojky je potrubí (vč. revizní šachty)
umístěné na veřejně přístupném neoploceném pozemku od zaústění do stokové sítě v silnici po hranici oploceného soukromého pozemku.
Soukromá část přípojky je potrubí, které pokračuje za oplocením po soukromém neveřejně přístupném (oploceném) pozemku vlastníka
nemovitosti až k připojované nemovitosti.
Veřejné části kanalizačních přípojek budou zřízeny v rámci stavby hlavních stok splaškové kanalizace a jsou již součástí smlouvy o dílo
v rámci realizace akce „Vícenice – splašková kanalizace“. Tyto části hradí obec.
Jednotlivé veřejné části přípojek se zatím ukončí na hranici pozemků (oplocení). Vlastní propojení přípojky a připojované nemovitosti na
novou budovanou splaškovou kanalizaci bude možné až po spuštění nové hlavní splaškové kanalizace, vč. čerpadel v šachtách na loukách.
Předpokládaný termín nejdříve v září/říjen 2021. Termín bude ještě upřesněn a potvrzen budoucím provozovatelem kanalizace Vodárenskou
akciovou společností a.s. Do té doby nelze odpady domu do nové splaškové kanalizace napojit!
Soukromou část kanalizační přípojky bude realizovat vlastník připojované nemovitosti na své náklady. Tuto část si vlastník zrealizuje
svépomocí nebo se může případně dohodnout na realizaci s firmou, která buduje kanalizaci v obci, případně si dohodne jinou firmu dle svého
výběru.
Na realizaci těchto soukromých částí kanalizačních přípojek vypsala obec dotační program pro poskytování dotací na výstavbu
kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce Vícenice.
Technické podmínky pro zřízení kanalizačních přípojek platí tyto zásady:
• Jedna nemovitost = jedna přípojka.
• Do splaškové kanalizace lze připojit pouze odpadní vody z WC, kuchyně, koupelny a případně prádelny.
• dešťová voda NE !
• Potrubí na vlastním pozemku ukládat bez zbytečných směrových a výškových lomů
• Materiál - PVC pro venkovní kanalizaci – barva oranžová, PP.
• Profil DN 160 – minimální spád 2%, lépe 3%.

• Stávající žumpu, biologický septik či domovní čistírnu odpadních vod odstavit mimo kanalizaci.
• Do splaškové kanalizace nelze vypouštět přepad ze žumpy, předčištěné vody z biologických septiků, ani vyčištěné vody z domovních čistíren
odpadních vod.
• Po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky vyřadit z provozu (není nutno bourat, možno použít jako zásobník na
dešťovou vodu), nelze rovněž do kanalizace vypouštět vodu přes ČOV. Do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny
vody dešťové (ze střech, dvorků, atd.), povrchové ani podzemní vody (např. drenáže), do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť,
není možno přepouštět vodu z bazénů. Do kanalizace není možné vypouštět potravinářské tuky, je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky,
kuchyňské utěrky, dětské pleny a vatové tyčinky, uvedené materiály způsobují poruchy čerpadel a strojních zařízení na ČOV!!
• Obec hradí přípojku na veřejném prostranství (na veřejně přístupném pozemku, po oplocení) včetně připojovací šachty, která musí být zřízena
pro každé připojení nemovitosti
• Vlastník nemovitosti hradí připojení nemovitosti a připojení po soukromém pozemku od oplocení (na soukromé části, která je oplocená a není
veřejně přístupná) a konkrétní úpravy související s přepojením na vnitřní splaškovou kanalizaci připojované nemovitosti. (např. vyvezení a
zrušení/odstavení stávající žumpy, septiku atd.)
• Hloubka dna šachty u každé připojované nemovitosti bude ověřena a upřesněna vlastníkem nemovitosti a realizační firmou na místě.
• Připojovací šachta se umisťuje na veřejné prostranství, parcelu obce, poblíž hranice soukromého pozemku.
• Poloha jednotlivých přípojek je zakreslena dle požadavků vlastníků nemovitostí v PD. Zákres přípojek byl vlastníkům nemovitostí předán.
Kdo si ho ještě nevyzvedl, tak je k vyzvednutí na Obecním úřadě Vícenice v úřední dny. Polohu přípojek může vlastník nemovitosti ještě
zpřesnit, ale vždy při respektování normových vzdáleností mezi ostatními inženýrskými sítěmi v blízkosti uvažovaného umístění připojovací
šachty.
• Připojovací šachty budou plastové, s průběžným dnem pro napojení potrubí DN 160.
• Komín šachty bude vytvořen plastovou trubkou DN 315.
• Šachta bude zakryta poklopem do teleskopické trubky. Poklop bude litinový nebo plastový, podle toho, zda půjde o šachty pojížděné (ve
vjezdech), nebo nepojížděné (situované v trávě).
Kontakty:
- stavbyvedoucí Ing. Petr Milko tel. 778 028 500 (Inženýrské stavby Jebáček – firma, která buduje splaškovou kanalizaci v obci)
- další firmy nabízející zemní práce s malými bagříky:
David Jahoda
tel. 775 490 895
Petr Klika
tel. 736 223 043
- můžete si zvolit i jiné firmy, tyto kontakty jsou od firem, které do obce dodaly na sebe kontakty

Kanalizační přípojky – obec Vícenice – různé varianty – pro představu
- níže uvedené příklady přípojek nezahrnují všechny možnosti, které mohou v obci nastat, je to pouze pro představu a snažší pochopení

