Manuál pro postup při realizaci kanalizačních a vodovodních přípojek v obci Škvořetice:

1. Je nutno včas a v předstihu určit a označit místo na hranici pozemku pro připojení
kanalizace a vodovodu. Toto místo je nejlépe konzultovat se zástupcem zhotovitele
(fa CASTA dopravní stavby s.r.o.) M. Míčkou tel. 737 268 996 (ve všední dny 8 - 17
hod). Pozor místo pro přípojku kanalizace a vody nemusí být stejné!! Je to
individuální dle potřeby každé nemovitosti.
2. Zahájení prací jednotlivých větví kanalizace a vodovodu je patrné z harmonogramu
prací, který je k dispozici na vývěsce a webových stránkách obce v grafické podobě.
3. Zhotovitel (CASTA)dovede přípojky na hranici nemovitosti (budova nebo pozemek).
4. Kanalizační přípojka je provedena plastovou rourou průměru DN 150mm, typ hrdla
spojení KG ( tj. info pro případný nákup rour pro soukromou část přípojky), hloubka
provedení min 80 cm, max. dle hloubky hlavního řadu v místě připojení cca 2,5m
Samotné připojení na objekt a následné vypouštění odpadních vod do nové kanalizace
bude možné až po spuštění nové ČOV do provozu, předpoklad je v září letošního roku.
5. Vodovodní přípojka je provedena plastovou rourou průměr DN 25 mm/ vnější
průměr DN 32 mm. Hloubka provedení min 0,9 m – nezámrzná.
Vodovodní přípojky bude zhotovitel (Casta) budovat až po tlakových zkouškách
vodovodního řádu, budou se tedy realizovat v pozdějším termínu než přípojky
kanalizační.
6. Je bezpodmínečně nutné vyřadit stávající septiky a jímky, přepady. Do přípojky musí
být odpad připojen napřímo.
Do nové kanalizační přípojky nesmí být svedena dešťová voda z okapů a dvorních
vpustí !
!!! BUDE KONTROLOVÁNO !!!
7. Budoucí umístění vodoměrů – v jednání jsou zatím dvě možnosti :
a/ V revizní šachtě v prostoru hranice pozemku (buď ve veřejné části nebo
v soukromé části těsně za hranicí).
b/ V prostorech odběratele / majitele v soukromé části nemovitosti (sklep, technická
místnost, domovní šachta). V tomto případě následně v budoucnu musí umožnit
pravidelný odečet spotřeby.
Bližší info ohledně vodoměrné soustavy a její instalace bude podáno v dalším
Bubeníčku po vyhodnocení nabídek dodavatelů.
Obec Škvořetice, 28.2.2019

