Pravidla pro napojování kanalizačních přípojek v obci Osík

A) Fyzické a právnické osoby
1) Před zahájením stavby kanalizační přípojky je třeba:
Oznámit tuto skutečnost na obecním úřadě – že budete realizovat stavbu kanalizační přípojky:
a) Vyplněnou žádostí o zřízení kanalizační přípojky a odevzdanou na obecním úřadě.
b) Telefonicky na tel. 725 593 301 a žádostí odevzdanou na místě realizace přípojky.
c) Žádostí zaslanou e-mailem na laznicka.osik@lit.cz.
2) Při stavbě kanalizační přípojky je nutno splnit toto:
a) Stavbu kanalizační přípojky s revizní šachtou si zajišťuje majitel každého objektu sám a na vlastní
náklady. Pro stavbu přípojky může využít firmu z níže uvedeného seznamu.
b) Na každé přípojce musí být osazena revizní šachta.
c) Přípojku je nutno provézt dle projektové dokumentace. V případně odlišností konzultovat se zástupcem
obce.
d) Při realizaci kanalizační přípojky bude po položení propojení kanalizačního potrubí přípojky a osazení
revizní šachty pozván pracovník obce ke kontrole a dokumentaci díla. Kontaktní osobou je Josef Láznička
( mob. 725 593 301 nebo laznicka.osik@lit.cz ).
V případě nejasností ohledně technického řešení kanalizační přípojky se obraťte na zástupce obce.
3) Vlastní napojení a vypouštění odpadních vod do kanalizace:
a) Při vlastním napojení musí každý odběratel podepsat „ Smlouvu o odvádění odpadních vod“.
Tuto smlouvu bude možno podepsat na obecním úřadě.
b) Před vlastním napojením nebo i po něm musí být stávající jímka, septik nebo domovní čistírna vyvezeny.
V případě dohody s obcí lze přečerpat do kanalizace.
c) U nově vznikajících staveb nebo pozemků, na nichž v blízké době stavba vznikne, podat žádost o napojení
na obecní kanalizaci a vyplnit přihlášku k vypouštění odpadních vod.
4) Čerpací šachta
Objekty, které nelze napojit gravitační kanalizací (samospádem), musí mít čerpací šachtu. Osazení čerpací
šachty si zajišťuje majitel každého objektu sám na vlastní náklady. Čerpací šachta může být osazena
do stávající jímky nebo osazena do terénu, případně v suterénu na podlaze.
Na pořízení čerpací šachty bude obec poskytovat příspěvek ve výši 10 tis Kč.
5) Stočné
Domácnosti a firmy, které budou napojeny na obecní kanalizaci, budou platit stočné.
Výše stočného je dána finanční analýzou projektu „ Odkanalizování Obce Osík “ a je schválena SFŽP.
Cena stočného pro rok 2016 je 40 Kč s DPH.
6) Seznam firem, které nabízejí své služby při realizaci kanalizačních přípojek:
a) SAVOS, Litomyšl, ing. Ladislav Doubek, mob. 604 865 896, Lukáš Doubek mob. 733 620 662
lukas.doubek@savos.cz , www.savos.cz
b) Jiří Kavan, Kornice, mob. 777 012 052, kajbag@email.cz, www.kajbag.cz.
c) Stavební sdružení Boštík, Poříčí, mob. 775 337 400, bostik@bostik-s.cz, www.bostik-s.cz
d) LV Servis s.r.o., Sebranice, Jiří Patočka, mob. 603 221 071, lvservis@seznam.cz, www.lv-servis.cz

