Informace ČEVAK a.s. pro občany resp. vlastníky nemovitostí obce Dolní Pěna – nová
kanalizace a ČOV
V současné době je v Dolní Pěně vybudována splašková kanalizace a čistírna odpadních vod, stavba
je uvedena do zkušebního provozu. Obec v rámci stavby kanalizačního sběrače zajistila na veřejném
prostoru odbočení pro napojení kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí. Předbudovaná část
přípojky je zakončená na hranici pozemku revizní šachtou.
Systém kanalizace je určen pouze pro odvod splaškových vod. Do kanalizační přípojky
napojené na splaškovou kanalizaci se nesmí připojovat povrchové (srážkové) vody, drenážní vody a
ani přepady ze studní a odvodnění sklepů. Výše uvedené se netýká nemovitostí napojených na
jednotnou kanalizaci vybudovanou v rámci výstavby ZTV pro sídliště rodinných domů. Tyto jsou na
splaškovou síť napojeny přes jednotné kanalizace s odlehčovacími komorami.
Likvidace srážkových vod musí být prováděna mimo tuto splaškovou kanalizaci dle ustanovení
stavebního a vodního zákona o nakládání s dešťovými vodami. Dešťové vody musí být likvidovány
v místě vzniku - tj. na pozemku kam dopadnou. Likvidace má být prováděna nejprve vsakováním,
pokud není možné vsakování, tak retencí a následným řízeným odtokem (max. 0,5l/s) např. do
vsaku, vodoteče apod.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace
stavby k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník připojované nemovitosti
a buduje ji na vlastní náklady. Na kanalizační přípojce musí být za hranicí pozemku umístěna revizní
šachta min. DN 400 pro případné čištění potrubí.
Zařízení a prostory, které se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí v splaškové stoce, na kterou je
nemovitost připojena, nesmí umožňovat zaplavení budovy zpětnou vodou. Ohrožené zařízení a
prostory se musí chránit technickým opatřením. Ohroženým prostorem jsou veškeré prostory, které
se nacházejí pod výškovou úrovní poklopu nejbližší kanalizační šachty ve směru proti proudu od
místa napojení kanalizační přípojky do kanalizační stoky pro veřejnou potřebu.

Postup při napojení na splaškovou kanalizaci přes předbudované odbočení:
1) Před napojením musí mít vlastník přípojky vydáno vyjádření společnosti ČEVAK a.s ke
způsobu napojení a uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod s provozovatelem
kanalizace společností ČEVAK a.s.
2) Vyjádření k napojení získáte na vyjadřovacím oddělení společnosti ČEVAK a.s. Jiráskovo
předměstí 622/2, kontakt: Pavel Habr tel.: 387761625, pavel.habr@cevak.cz
nebo Zdeňka Šobrová tel.:3877616608, zdenka.sobrova@cevak.cz.
3) Zároveň si Vás dovolujeme požádat o předložení dokladu o řádné likvidaci
odpadních vod ze septiku nebo jímky, případně domovní ČOV před uzavřením smlouvy
a napojením objektu na splaškovou kanalizaci.

4) Smlouvu o dovádění odpadních vod si sjednáte na obchodním oddělení společnosti ČEVAK
a.s. v Jindřichově Hradci Jiráskovo předměstí 622, tel.: 387761613. Smlouva je uzavřena
s vlastníkem připojované nemovitosti a na základě vyjádření společnosti ČEVAK a.s. ke
způsobu napojení. Další info je Vám k dispozici na www.cevak.cz
5) Vlastní fyzické napojení přípojky na kanalizační systém bude možné až od 15. 7.
2021 – z důvodu odstranění závad (průsaků balastních vod ).
6) Napojení jednotlivých nemovitostí by mělo následně proběhnout v co nejkratší době,
nejpozději do konce roku 2021.
7) Stávající jímka, septik či domovní ČOV musí být ze systému odvádění odpadních vod
jednotlivých nemovitostí odpojeny.
8) U nemovitostí napojených na jednotnou kanalizaci, které musí zrušit stávající DČOV je nutno
na kanalizační přípojce osadit revizní šachtu DN 400. Šachta bude umístěna u hranice
pozemku nebo v prvním lomové bodu potrubí. Musí být přístupná pro čistící kanalizační
techniku.
9) Odpadní vody a kal z jímek a septiků a domovních ČOV nesmí být vypouštěny přes
přípojku do splaškové kanalizace. Před napojením musí být tyto vody řádně zlikvidovány
dle zákona. Tyto vody a kaly vážně ohrožují biologický čistící proces na ČOV i strojní zařízení.
10) Výkopové a montážní práce si zajišťuje vlastník přípojky samostatně, pracovníci společnosti
ČEVAK a.s. musí být přizváni ke kontrole propojení předbudované části odbočení a vlastní
přípojky.
11) Pro vyvezení odpadních vod se můžete obrátit na společnost ČEVAK a.s.
Kontakt: Eva Mejtská tel.: 387 761 635 , eva.mejtska@cevak.cz

Upozornění: Oddělení dešťových a splaškových vod je nutné bezpodmínečně dodržet, veškeré
odpadní vody jsou na ČOV přečerpávány a zbytečné náklady na čerpání dešťových a balastních vod
by mohly neúměrně zvyšovat cenu pro stočné ! V případě potřeby (vysokého nátoku balastních vod
na ČOV) bude provedena kontrola napojení jednotlivých objektů kouřovou zkouškou, která případné
neoprávněné napojení povrchových vod odhalí.

V Jindřichově Hradci 2.6.2021

ČEVAK a.s., www.cevak.cz

