Technické podmínky pro připojení na veřejnou kanalizaci

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti.
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou v úseku potrubí od vyústění vnitřní kanalizace k zaústění do
veřejné kanalizace.
V případě, že je veřejná kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do
kanalizace splaškové vody přes septiky a přes žumpy (§ 18 Zákona 274/2001 Sb. v platném znění)
Ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího kraje stěny
potrubí na každou stranu 1,5m (§ 23, odst. 3a)
Při vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky musí být respektována ČSN 75 6101
stokové sítě a kanalizační přípojky.
Připojení na veřejnou kanalizaci může provést pouze správce kanalizace, nebo jiná odborně způsobilá
osoba, nebo firma, a to pouze za účasti provozovatele kanalizace.
Nejmenší dimenze kanalizační přípojky je DN 150.
Každá nemovitost připojená na veřejnou kanalizaci má mít samostatnou kanalizační přípojku. Odvodnění
dvou, nebo více nemovitostí jednou kanalizační přípojkou, nebo odvodnění jedné nemovitosti dvěma
kanalizačními přípojkami je možné pouze ve vyjímečných případech, a pouze se souhlasem provozovatele
veřejné kanalizace.
Vlastník připojované nemovitosti je povinen zajistit provedení geodetického zaměření přípojky.
Pokud je v dané lokalitě vybudován systém oddílné kanalizace (odděleně splašková kanalizace od
dešťové), musí vlastník nemovitosti tento stav respektovat. Tzn., že není povoleno do splaškové kanalizace
odvádět vody povrchové a podzemní, a do kanalizace dešťové není možno vypouštět vody splaškové.
Kanalizační přípojka musí být co nejkratší a v jednotném spádu.
Materiál použitý na přípojku musí být vodotěsný a odolný proti ostatním vlivům a agresivním účinkům
vnitřního, i vnějšího prostředí. Použitý materiál musí být doložen atesty v českém jazyce.
Na přípojce musí být osazena revizní šachta pro bezproblémovou údržbu celé délky přípojky. Šachtu je
potřeba umístit na pozemku investora, do 2m od hranice pozemku.
Celá délka přípojky musí být přímá, bez lomů a ohybů s ohledem na možnost údržby.
Napojení na kanalizaci musí být provedeno mimo vstupní šachty.

