Vymazat formulář

PŘIHLÁŠKA K NAPOJENÍ KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKY TLAKOVÉ KANALIZACE
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 204, 530 02 Pardubice
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

 provoz Pardubice: Teplého 2014, 530 02 Pardubice tel.: 466 798 411
 provoz Přelouč: Trstenická 1490, 535 01 Přelouč tel.: 466 959 113
 provoz Holice: Hradecká 1092, 534 01 Holice tel.: 466 920 492

evidenční číslo přípojky
Evidenční číslo přípojky

Napojovaná nemovitost
č.p.:______________č.parcely: ___________ulice:_______________________obec: ____________________
1. Vlastník:

fyzická osoba -

právnická osoba

jméno – název: _________________________________r.č. – IČO: __________________tel.:_____________
bytem – sídlo firmy: ________________________________________________________________________
2. Vlastník:

fyzická osoba -

právnická osoba

jméno – název: _________________________________r.č. – IČO: __________________tel.:_____________
bytem – sídlo firmy: ________________________________________________________________________
Uživatel:

fyzická osoba -

právnická osoba

jméno – název: _________________________________r.č. – IČO: __________________tel.:_____________
bytem – sídlo firmy: ________________________________________________________________________
Přihlašuji (-jeme) tímto nově zřízenou splaškovou kanalizační přípojku ze
veřejnou kanalizaci.

stávající stavby
novostavby

k napojení na

Tato přihláška slouží zároveň k zavedení fakturace stočného.
V areálu nemovitosti se
kanalizaci.

nachází
nenachází vlastní zdroj vody (studna), který

je
není napojen na veřejnou

Kanalizační přípojkou bude odváděna:
voda pocházející z veřejného vodovodu

Počet obyvatel nemovitosti: __________

voda pocházející z vlastního zdroje

Počet odkanalizovaných bytových jednotek: _____

Prohlášení:
Do veřejné kanalizace budu (-eme) vypouštět pouze látky, které jsou odpadními vodami při dodržení ustanovení
kanalizačního řádu.
Beru (-eme) na vědomí, že fakturace stočného bude prováděna:
podle údajů na vodoměru osazeném na přípojce napojené na veřejný vodovod
podle směrných čísel (§ 19 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění)
jinak (paušál): _____________________________________________________________________
Výše uvedené údaje jsem uvedl (uvedli) správně a podle skutečnosti. Dojde-li k jejich změnám, pak tyto
neprodleně oznámím (-e).
Datum napojení na kanalizaci: ______________________

Provozní podmínky:
Čerpací šachta včetně tlakové přípojky napojené na veřejný kanalizační řad, napájecího elektrorozvodu a rozvaděče jsou součástí systému
tlakové kanalizace a jsou ve vlastnictví provozovatele kanalizace – tj. společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (VAK Pce). Provoz
tlakové kanalizace, čerpací šachty včetně dodávky elektrické energie zajišťuje společnost VAK Pce. Zásahy do tohoto zařízení jinými
osobami bez předchozího souhlasu provozovatele jsou zakázány.
Vlastník nemovitosti (odběratel) souhlasí s umístěním čerpací šachty, tlakové přípojky, rozvaděče a napájecích elektrorozvodů na svém
pozemku za podmínek sjednaných samostatnou dohodou.
Vlastník nemovitosti (odběratel) musí zajistit vlastníkovi a provozovateli kanalizace (VAK Pce) přístup a případně i příjezd k čerpací šachtě,
tlakové přípojce, rozvaděči a napájecímu elektrorozvodu za účelem jejich pravidelné kontroly, údržby a oprav.
Vnitřní kanalizace nemovitosti napojená na čerpací šachtu je ve vlastnictví odběratele (tj. vlastníka napojené nemovitosti), který zodpovídá
za její stav a je zároveň povinen:
vyřadit z vnitřního kanalizačního rozvodu napojeného na tlakovou kanalizaci stávající septik nebo žumpu,
odpojit z kanalizačního rozvodu napojeného na tlakovou kanalizaci přítoky dešťových vod (střešní svody, odvodnění dvorů) a drenáží,
provést vnitřní kanalizaci a její napojení na čerpací šachtu vodotěsně a podle schválené dokumentace.
V případě zjištění poruchy čerpací šachty (signalizováno trvale svítící červenou kontrolkou) je odběratel povinen tuto skutečnost nahlásit na
dispečink VAK Pce – tel.: 466 310 357 (nepřetržitá služba).
Čerpací šachta je vybavena řídicí automatikou. Plovákový systém automaticky spustí čerpadlo po zaplnění stanoveného objemu čerpací
šachty. Provozní stavy jsou signalizovány kontrolkami na rozvaděči. Žlutá kontrolka - zařízení je pod napětím; červená kontrolka - dosažení
hladiny v čerpací šachtě, při které dojde ke spuštění čerpadla. Po uvedení čerpadla do chodu červená kontrolka za několik minut zhasne.
V případě závady čerpadla svítí červená kontrolka trvale.
Tlaková kanalizace slouží pouze k odvádění splaškových vod. Přes čerpací šachtu lze tedy vypouštět odpadní vody ze sociálních zařízení
(kuchyně, koupelny, prádelny, WC apod.).
Odpadní vody, které vykazují nadměrné množství specifického znečištění, se před vypuštěním přes čerpací šachtu do veřejné kanalizace
musí předčistit (např. v lapači tuků u kuchyňských provozů restaurací a škol). Do systému tlakové kanalizace nelze vypouštět odpadní vody
technologické a průmyslové povahy (např. ze zpracování mléka, masa, ovoce, zeleniny, z pekáren, ze strojírenské a chemické výroby). Dále
nelze vypouštět chladící, odkalovací, ředící odpadní vody a vody z dalších zdrojů, které by svým objemem omezovaly kapacitu tlakové
kanalizace.
Odpadní vody nesmí obsahovat látky, které nejsou odpadními vodami. Jedná se zejména o:
hrubé nečistoty a kovové či jiné předměty – např. štěrk, písek, střepy, žiletky, hřebíky, dráty, tuby, zubní kartáčky, klacky,
pružné materiály – např. hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva,
chemikálie – např. rozpouštědla, ropné látky, žíraviny, jedované, výbušné a hořlavé látky,
živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství – např. obsah fritovacích hrnců,
kejdu, silážní šťávy, hnojůvku,
jiné látky, které mohou po smísení s odpadní vodou působit jedovatě, výbušně nebo hořlavě,
infekční látky a odpady.
V případě, že by docházelo k závadám čerpadla a technologie čerpací šachty způsobeným nedodržováním uvedených zásad, bude na
vlastníkovi připojené nemovitosti požadována úhrada nákladů spojených s jejich odstraněním.

Situační náčrtek skutečného provedení vnitřní kanalizace s odměrkami:
(v náčrtu zaznamenejte rovněž profil potrubí v mm)

Podpis vlastníka – odběratele (investora): ................................................................................................

