Informace ke kanalizačním přípojkám
I. Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod jsou zveřejněny i
s podmínkami ke smlouvě na webu obce - https://www.hodslavice.cz/vodovod. K podpisu
těchto smluv Vás vyzveme, případně Vám je doručíme domů. Můžete si také telefonicky
sjednat schůzku na tel.: 792 771 741 – Ing. Radim Holeňa Po podpisu Vám předáme
dokumenty k Vaší kanalizační přípojce včetně technické zprávy.
II. Zakoupení materiálu (trubky a kolena) k provedení kanalizačních přípojek za
výhodné ceny. Dle rozpisu materiálu v technické zprávě objednáte na OÚ (tel. 556 750 237,
obec@hodslavice.cz) požadovaný materiál (tabulka s rozměry a cenou viz. níže), zaplatíte
na účet obce nebo na pokladně a na základě potvrzení o provedené platbě (vše lze sjednat
elektronicky) si materiál vyzvednete ve sběrném dvoře.
Položka
1.
2.
3.
4.
5.

Specifikace zboží – SN 4
koleno PVC K 30 st. DN150
trubka PVC KG DN150, délka 1 m
trubka PVC KG DN150, délka 2 m
trubka PVC KG DN150, délka 3 m
trubka PVC KG DN150, délka 5 m

Cena za 1ks s DPH
55 Kč
95 Kč
175 Kč
255 Kč
420 Kč

III. Dne 1. září začíná zkušební provoz čistírny odpadních vod a je možné se začít
připojovat na obecní kanalizaci.
IV. Budování domovních přípojek -

PLATÍ TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ:
1. Veřejné i neveřejné části kanalizačních přípojek budou sloužit striktně k odvádění
splaškových vod bez předčištění. Stávající žumpy, septiky a domovní ČOV musí být
vyřazeny z provozu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem kanalizace v
obci.
2. Před každým napojením neveřejné části kanalizační přípojky na kanalizační sběrač
obce (resp. před jejím zásypem) musí být Vámi přizván zástupce správce kanalizace
(viz kontakt níže) za účelem pořízení fotodokumentace celé přípojky včetně napojení na
kanalizační sběrač obce a dům, který při napojení zároveň opíše stav vodoměru (jako
podklad k novému účtování vodného a stočného).
!!! V případě, že bude přípojka vykopána bez kontroly, vlastník bude muset celou
přípojku na vlastní náklady odkrýt ke kontrole.
!!! Upozorňujeme všechny občany, že splaškové vody ze stávajících septiků a
jímek se nesmí přečerpávat do nové splaškové kanalizace. Vyčerpání splašků
může provádět jen firma s oprávněním (dle zákona), proto si nechejte doklad od
vyčerpání pro případnou kontrolu.

Věříme, že svým zodpovědným přístupem usnadníte hladké připojení, a děkujeme Vám
předem za bezproblémovou spolupráci.
Informace ke stavbě kanalizace a přípojek naleznete na webu obce:
www.hodslavice.cz/kanalizace nebo se obracejte mailem: kanalizace@hodslavice.cz,
tel.: 792 771 741 – Ing. Radim Holeňa.

