INFORMACE OBČANŮM
PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA NOVOU ČOV
Vážení občané,
po 12 měsících usilovného budování kanalizace a ČOV jsme ve fázi projektu – kdy je
technicky možné přepojování kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí na
nově vybudovanou čistírnu odpadních vod (ČOV).
Termín zahájení přepojování je pro obec Chožov - od 1.5 – do 30.8.2015
Obecné informace:
Producent odpadních vod (vlastník nemovitosti) má povinnost zajistit likvidaci
odpadních vod v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu).
Kanalizační přípojky:
1. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od
vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo pozemku k zaústění do stokové sítě.
Pro účely našeho záměru rozdělujeme přípojku na kanalizační přípojku vedoucí na
veřejném prostranství k hranici nemovitosti - plot či čelní stěna nemovitosti (dále
veřejná část přípojky) a na kanalizační přípojku vedoucí na soukromém
prostranství, na pozemku vlastníka nemovitosti (dále domovní část přípojky).
2. Na každé nové kanalizační přípojce musí být osazena revizní šachta nebo čistící
kus – toto zařízení bude umístěno na domovní části kanalizační přípojky.
3. Pro každý napojovaný objekt musí být zpracováván projekt celé kanalizační
přípojky, kanalizační přípojka je dle stavebního zákona stavbou a podléhá vydání
územního souhlasu (územnímu rozhodnutí) – toto máte splněno.
4. Pokládku potrubí na vašich pozemcích (domovní část kanalizační přípojky) může
na objednávku majitele napojovaného objektu podle projektové dokumentace
realizovat jakákoliv odborná firma. Výkop rýhy pro přípojku si majitel napojované
nemovitosti může provést i svépomocně.
5. Nově budovaná kanalizace bude výhradně splašková, nesmějí do ní být
napojeny svody dešťových vod!
6. PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VYČERPÁVAT OBSAH PŮVODNÍCH SEPTIKŮ DO
NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE!!!
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7. Po realizaci výkopu rýhy a instalaci kanalizačního potrubí (před záhozem) je nutné
kontaktovat zástupce investora případně zhotovitele stavby:
v pracovních dnech:
volat na tel. číslo: 737 124 266 –
sobota, neděle:
volat na tel. číslo: 724 179 911 –
Stavební komise: Slavík Jan Formánek Ivan

p. Kurka Petr (zástupce zhotovitelele)
Otoupalová Miroslava -starostka
608 682 909, Koubek Jaroslav – t. 602 128 067
723 951 886

Uvedené osoby odsouhlasí provedení přípojky zápisem do stavebního deníku
(realizace přípojky vyhovuje platným normám a odvádí pouze splaškové svody) –
může být proveden zásyp.
8. Po realizaci stavby celé kanalizační přípojky následuje sepsání smlouvy o
odvádění a čištění odpadních vod s provozovatelem kanalizace – Obcí
Chožov. K sepsání smlouvy bude potřeba občanský průkaz a doklad o vlastnictví
napojované nemovitosti.
9. S realizací kanalizačních přípojek a jejich využitím je samozřejmě spojeno také
účtování tzv. stočného - odpočtem ze stávajícího vodoměru u Vaší nemovitosti.
Ke zpoplatnění odpadních vod na realizovaných přípojkách dochází dnem
skutečného napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci.
Na co nesmím zapomenout a jak mám postupovat?
-

podat přihlášku k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace na
Obecním úřadě Chožov
provést změnu užívání septiku – po vymytí nechat jako jímku na dešťové
vody nebo vybourat, zasypat – připomínáme, že vybouraný beton ze
septiku musí být skládkován jako nebezpečný

Co se stane, když nenapojím se na nově budovanou kanalizaci?
Podle zákona 274/2001 v platném znění může obec v přenesené působnosti
Rozhodnutím uložit vlastníkům povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je
to technicky možné.
Provozování nedostatečně izolovaných septiků a jímek, případně vypouštění
odpadních vod do jiných nepovolených míst, je v rozporu s platnými právními
předpisy.
Následně bude vodoprávní úřad - odbor životního prostředí MÚ Louny provádět
kontrolu likvidace odpadních vod ze všech nemovitostí. V případě shledání rozporu
bude postupováno dle platné legislativy (rozhodnutí o odstranění nedostatků, peněžní
pokuty).
Děkuji za Vaši trpělivost a vstřícnost.

Miroslava Otoupalová - starostka obce
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