OBECNÍ ÚŘAD STRÁŽNÉ
543 52 Strážné 129

Ve Strážném dne 25.3.2019
Č.j. : 106/2019/OUST-2
Vyřizuje: Novotná Žaneta
Tel.: 499 434 174

Poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)
Na základě Vaší žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, Vám zasílám informace k obecnímu vodovodu a kanalizaci:
Hlavní řady vodovodu a kanalizace vedou v přilehlé komunikaci nacházející se na p. p. č.
2146/2 v k. ú. Strážné ( viz. přiložená situace ).
Nejblíže umístěný hydrant je vzdálen od st. p. č. 323 cca 300 m. Z tohoto důvodu je
z požárního hlediska možné (po individuální domluvě) pro získání kladného vyjádření ze
strany HZS, využít hydranty umístěné ve vodovodním řádu technického zasněžování obce
Strážné. Hydranty technického zasněžování jsou ve vzdálenosti do 100 m od objektu
nacházejícího se na st. p. č. 323.
Podmínky napojení stavby na st. p. č. 323 v k.ú. Strážné stanovujeme takto :
Vodovodní přípojka :
 Napojení vodovodní přípojky na hlavní vodovodní řad PE d 90 bude provedeno
přes navrtávací pas a domovní šoupě odpovídající dimenzi a materiálu hlavního
vodovodního řadu
 Domovní šoupě bude osazeno teleskopickou zemní soupravou na povrchu
zakončeno podkladovou deskou a litinovým poklopem
 Napojení a montáž vodovodní přípojky bude provádět pouze firma oprávněná
k těmto činnostem
 Trubní vedení vodovodní přípojky bude z rPE PN 16, nebo HDPE 100 SDR 11 tzn na
minimální tlak 16 bar
 Vodoměrná sestava bude osazena v připojené nemovitosti.
 Montáž vodoměru provede firma správce vodovodu, případně jím schválená firma.
 Vnitřní vodovod nesmí být, dle zákona č.274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, propojen s jiným zdrojem vody, např vlastní studnou, …
 Před záhozem položeného potrubí nutno zkontrolovat zástupcem správce VaK.
 Materiál použitý na výstavbu vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný
dle
zákona č. 274/2001 o VaK, (v platném znění). Použitý materiál musí být doložen
atesty.
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Kanalizační přípojka :
Vzhledem k umístění napojovaného objektu níže než je vedení hlavního kanalizačního
řadu je nutné OV do kanalizace čerpat.






Čerpací šachta OV bude osazena na pozemku investora
Napojení a montáž splaškové kanalizační přípojky bude provádět pouze firma
oprávněná k těmto činnostem
Do splaškové kanalizace je možné vypouštět pouze odpadní vodu v souladu se
schváleným Kanalizačním řádem
Dešťová voda ze zpevněných ploch bude likvidována na pozemku stavebníka
Před záhozem položeného potrubí a napojení, nutno zkontrolovat zástupcem
správce VaK.

Před uvedením vodovodních a kanalizačních přípojek do provozu bude provozovateli,
nebo jeho správci předložen protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky, protokol o
těsnosti kanalizačního potrubí a geodetické zaměření všech přípojek.
S pozdravem
Otisk úředního razítka
Tomáš Grégr , v.r.
starosta obce Strážné
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