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Technické standardy pro zřízení kanalizační přípojky
v obci Dobročovice
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace
stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem dle zákona O vodovodech a
kanalizacích. Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační
přípojka. Výjimečně lze se souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu zřídit jednu
sdruženou přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody, nebo více
domovních přípojek pro jednu nemovitost, jde-li o rozsáhlou nemovitost.
Vlastníkem kanalizační přípojky je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil. Realizaci oprav a údržby
všech kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje
provozovatel obec Dobročovice z provozních prostředků. Veřejným prostranstvím se rozumí všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Zřízení nové přípojky projednává a odsouhlasuje obec Dobročovice jako provozovatel kanalizace.
Kanalizační přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované kanalizační řady. Do oddílné
kanalizační splaškové přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch,
střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštění vody z bazénu, vody
z mytí automobilů apod. Domovní odpady z drtičů odpadů nelze vpouštět do kanalizace!!! Není
dovoleno vpouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Revizní kanalizační šachta musí být navržena na každé přípojce v provedení s otevřenou kynetou
(otevřeným žlábkem), materiál beton, skruže DN 1000 nebo DN 800, případně plastové provedení
s minimálním průměrem komínku DN 400. Výjimku uděluje v odůvodněných případech obec
Dobročovice na základě žádosti a předložené dokumentace celé přípojky. Obec Dobročovice rozhodne i o
typu šachty (pojezdná, či nepojezdná).

Revizní kanalizační šachta musí být chráněná proti vniknutí podzemní a povrchové vody, odvětratelná a
kdykoliv přístupná. Materiál šachet může být použit: betonová skružová nebo celoplastová.
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Plastové kanalizační šachty jsou vhodné do prostředí s výskytem spodní vody, mají dobré vlastnosti
zaručující maximální bezpečnost a dlouhou životnost v provozních podmínkách. Jsou odolné proti mrazu
a agresivním látkám. Jsou určeny především pro umístění na domovních přípojkách v zelených
nezpevněných plochách jako kontrolní a čistící šachty pro splaškovou kanalizaci. Výhodou je větší
stabilita, zaručená těsnost a snazší instalace teleskopického nástavce s poklopem. Konstrukce šachty je
složena z několika komponentů, které se na sebe vzájemně nasadí. Díky vlastnostem použitého materiálu
je dosaženo velmi dobrého samočistícího efektu s minimálními nároky na údržbu. Kamerová inspekce a
čištění všech šachet je snadno proveditelné při využívání moderních servisních zařízení. Velikost
šachtového dna pro DN komínu šachty min 400 mm je dimenzována tak, aby spuštění běžné kamery
šachtou do kanalizace nebylo problematické.
V případě nemožnosti osazení revizní šachty na splaškové kanalizační přípojce (např. dům stojí na uliční
čáře a mezi ním a kanalizací není místo na revizní šachtu) je problém nutno řešit výjimečně osazením
čistícího kusu např. ve sklepních prostorách. V tomto případě je však ztíženo čištění úseku do
kanalizačního potrubí při kamerovém průzkumu. Čistící kusy se nesmí osadit v místnostech, ve kterých
by případný únik odpadních vod mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby. V místech, kde hrozí
zpětné vniknutí splaškové vody z kanalizace v případě povodní, ucpání, havárie apod., doporučujeme
osadit zpětné klapky.

V Dobročovicích dne 19. 7. 2017

Za vlastníka a provozovatele kanalizace

Ing. Marcel Slováček, MBA
starosta obce Dobročovice
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