NAPOJOVÁNÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI

JAK NA TO?

Do kanalizace lze napojit výhradně splaškovou vodu z WC, koupelen, prádelen a kuchyní.
Do splaškové kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody přes septiky a domovní ČOV, dešťové a
drenážní vody.
Kanalizační přípojka je stavbou a potřebuje povolení (územní souhlas, ohlášení záměru..) .
Provedení napojení na kanalizaci je předmětem kontroly provozovatele kanalizace VAS a.s. =
„Kontrola VAS“.
Pro kontrolu je nutné, mimo vlastní stavbu, připravit následují informace a doklady:
- projekt a povolení stavby kanalizační přípojky (u propojení ve stávající domovní ČOV není třeba)
- informace o vlastním zdroji vody (studna) a jejím využívání
- počet obyvatel domu
Příprava vlastní stavby kanalizační přípojky na kontrolu VAS
Předmětem kontroly bude:
- úsek potrubí od napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky provedené v rámci stavby
kanalizace po napojení na domovní instalaci kanalizace, stávající septik nebo jímku
nebo
- propojení kanalizačního potrubí v domovní ČOV
Úseky splaškových kanalizačních přípojek provedené v rámci kanalizace nebudou předmětem
kontroly.
Stávající kanalizační přípojky z domovních ČOV nebudou předmětem kontroly.
Pro kontrolu VAS NESMÍ být uvedený úsek potrubí zasypaný.
Kontrola VAS bude probíhat na zprovozněném potrubí. Odpadní vody již budou kanalizační přípojkou,
propojením odváděny do splaškové kanalizace.
Vlastní postup napojení a kontroly:
1. Žadatel si připraví doklady a informace ke stavbě.
2. Žadatel zavolá panu Němcovi z VAS a dohodne termín kontroly.
3. Žadatel připraví stavbu ke kontrole s vazbou na dohodnutý termín (uloží a napojí potrubí)
NEZASYPÁVAT
4. Kontrola VAS
5. Kontrola VAS OK - provedení obsypu potrubí a zásypu rýhy.
Co je Kontrola VAS:
1) kontrola dokladů

- povolení (u propojení ve stávající domovní ČOV není třeba)
- soulad stavby s projektem(u propojení ve stávající domovní ČOV není třeba)
- kontrola, aktualizace stávající smlouvy o odvádění odpadních vod (počet
obyvatel (kontrola s údaji od obce), forma úhrady za stočné, vlastní zdroj
vody)
2) kontrola provedení přípojky - uložení potrubí, napojení
Základní osnova provedení stavby kanalizační přípojky:
řádné provedení výkopu, výkopu, lože potrubí z písku, montáž potrubí – správně dorazit do hrdel
trubek, osazení kontrolní šachty, napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky, napojení na
vývod domovní instalace kanalizace, křížení potrubí s ostatními inženýrskými sítěmi, po kontrole
obsyp potrubí pískem, kontrola křížení IS, zásyp rýhy, úprava povrchů.
Za provedení napojení na kanalizaci bez kontroly VAS hrozí stavebníkovi pokuta až do výše 100.000,- Kč.

