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ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
a přihláška k vypouštění odpadních vod

připojovaná nemovitost (místo, ulice, číslo popisné/parcelní) 

druh nemovitosti:

bydlení

rekreace

podnikání

pozemek

odpadní vody:

splaškové

průmyslové

dešťové

zdroj pitné/užitkové vody:

veřejný vodovod

vlastní studna/vrt

vlastník nemovitosti - žadatel (jméno a příjmení, obchodní firma)

adresa, kontaktní telefon, email

popis umístění kanalizační přípojky, délka, materiál, DN

podklady k žádosti:

projektová dokumentace

stavební povolení v nabytí právní moci

list vlastnictví a snímek z katastru nemovitosti ne starší 3 měs.

Žadatel svým podpisem stvrzuje pravdivost všech uvedených údajů a souhlasí s podmínkami pro připojení 
na veřejnou kanalizaci uvedenými v příloze k této žádosti.

datum podpis

Statutární zástupce obce Roudné souhlasí s napojením nemovitosti na veřejnou kanalizační síť.

datum podpis



PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI  
ve správě obce Roudné se řídí těmito předpisy a postupy: 

  
1.   Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, zákon č. 254/2001 Sb.            
      o vodách a změně některých zákonů a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
2.   ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.  
3.   ČSN 736760 Vnitřní kanalizace.  
4.   ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
5.   Vyhláška č. 428/2001 Sb., podle které se stanoví množství srážkových vod vypouštěných do kanalizace.  
6.   Kanalizační řád vypracovaný dle vyhlášky č. 428/20001 Sb.  
7.   Žadatel (budoucí odběratel) uhradí veškeré náklady na pořízení kanalizační přípojky, která zůstává celá v jeho majetku.  
8.   Napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační síť provádí pouze provozovatel, nebo jiná odborná firma za dohledu 
      provozovatele.  
9.   Ochranné pásmo kanalizační přípojky je 1,5 m od líce potrubí na obě strany. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen  
      se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace - neosazovat chodníčky, budovat zpevněné plochy apod. Ochranné pásmo se  
      nevztahuje na část přípojky, která se nachází v budově nebo průchodu.  
10. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:  
      a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací, přičemž je dodavatel povinen oznámit odběrateli omezení nebo 
          přerušení odvádění odpadních vod 15 dnů před předpokládaným omezením,  
      b) z důvodů způsobených živelními pohromami (např. povodní, sesutím půdy, požárem),  
      c) dojde-li k poškození a tím k přerušení provozu kanalizační sítě,  
      d) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení v domovní části přípojky ve vnitřní kanalizaci či v zařízení k měření odpadních vod,  
      e) v případě, kdy odběratel vypouští neoprávněně odpadní vody:  
          - vypouští-li odběratel odpadní vody bez předchozího uzavření písemné smlouvy,  
          - provede-li odběratel takové úpravy na měřícím zařízení, aby měřící zařízení nezaznamenávalo nebo měřilo méně,  
          - použil-li odběratel měřící zařízení, které sám poškodil nebo zjistil poškození a včas tuto skutečnost neohlásil,  
          - vypouští-li odběratel odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem,  
      f) v případě, kdy odběratel neodstraní závady na vnitřní kanalizaci,  
      g) zabraňuje-li odběratel dodavateli bezdůvodně v přístupu k zařízení vnitřní kanalizace a jejich kontrole.  
11. Dodavatel je povinen přerušit odvádění odpadních vod za úplatu v případě, kdy odběratel o to požádá z důvodu odstranění závady  
      na domovní části kanalizační přípojky. Odběratel nesmí bez souhlasu dodavatele připojit kanalizační zařízení dalšího odběratele  
      na svou vnitřní kanalizaci, která je napojena na veřejnou kanalizaci.  
12. Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští  
      do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou 
      instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění 
      spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných  
      měřených zdrojů.  
13. Povinnost platit stočné se vztahuje na veškeré vody vypouštěné do veřejné kanalizace.  
14. Do veřejné kanalizace je možné vypouštět pouze splaškové vody v souladu s kanalizačním řádem.  
15. Do veřejné kanalizace není umožněno vypouštět vody dešťové.  
16. Projekt kanalizační přípojky musí být proveden dle platných předpisů a ČSN a musí obsahovat:  
      - situaci v měřítku 1:500 (1:1000),  
      - půdorys přípojky v přiměřeném měřítku (1:100, 1:50) s uvedením světlosti, materiálu, sklonu potrubí,  
      - podélný profil přípojky s uvedením výšek až k místu napojení na veřejnou kanalizaci,  
      - úroveň a situování přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení nebo v souběhu do 2,0 m na každou stranu od osy budoucí 
        přípojky.  
17. Žadatel je povinen mít stavební povolení na stavbu přípojek včetně povolení pro výkopové práce na vozovce před zahájením její 
      realizace.
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