
POSTUP PŘI PŘEPOJENÍ NEMOVITOSTI NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI 

 

1) Vlastník nemovitosti ( za více vlastníků podá jeden ) podá na OÚ originál podepsané písemné 

žádosti o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci. Tiskopis žádosti obdrží žadatel  na OÚ 

nebo jej OÚ pošle e-mailem.   

 

2) Žadatel položí novou splaškovou přípojku, kterou napojí do revizní šachty a zároveň odpojí 

z činnosti septik, jímku nebo domovní ČOV. Do splaškové kanalizační přípojky nesmí být 

napojeny dešťové vody. Potrubí přípojky bude podsypáno pískem a celá přípojka včetně místa 

přepojení na původní kanalizaci zůstanou nezasypány. 

 

3) Žadatel oznámí OÚ ukončení prací na přípojce a sjedná si termín kontroly přípojky ze strany 

OÚ – telefonicky nebo osobně. 

 

   starostka – 724180092      

 

4) Zástupce obce provede kontrolu vč. pořízení fotodokumentace. 

 

5) Vlastník nemovitosti uzavře s obcí smlouvu na odvádění odpadních vod. 

 

6) Vlastník nemovitosti je povinen předložit na OÚ do 7 dnů od provedené kontroly přípojky doklad 

o vyvezení septiku, jímky nebo domovní ČOV na čistírnu do Hořic. 

 

- na dokladu bude uvedeno jméno a adresa vlastníka nemovitosti, množství svezeného odpadu 

- kontakt – vývoz septiku např. p. Ersepka Sukorady – 739572367 

 

7) Vlastník nemovitosti předloží na OÚ do 30 dnů od provedené kontroly přípojky záznam                

z kamerové prohlídky nové přípojky. Kamerová prohlídka vyloučí napojení dešťových vod          

do přípojky, zjistí netěsnosti potrubí případně závadu napojení potrubí. Náklady za provedení 

kamerové prohlídky hradí vlastník přípojky. 

 

Pokud vlastník nemovitosti nedodrží stanovený postup provedení připojení splaškové kanalizační 

přípojky, pak s ním obec neuzavře smlouvu na vypouštění odpadních vod. Bude se jednat o porušení 

podmínek připojení na veřejnou kanalizaci. Obec podnikne kroky vedoucí k přerušení vypouštění odpadních 

vod z nemovitosti do veřejné kanalizace.  

Veškeré náklady související se zaslepením přípojky a následné případné otevření přípojky v případě 

dodatečného povolení vypouštění odpadních vod bude hradit vlastník nemovitosti či spoluvlastníci 

nemovitosti, který tuto situaci způsobil.  

Pokud se vlastník nemovitosti připojí na veřejnou splaškovou kanalizaci, aniž by tento záměr oznámil 

OÚ, bude se jednat o neoprávněné a nepovolené vypouštění odpadních vod. Postup ze strany obce bude 

stejný, jako v předchozím odstavci. 

 


