
Ponechá si  vlastník nemovitost i  

  
odštěpný závod Vodovody a kanalizace 
 

Návod k realizaci kanalizační přípojky - soukromé (privátní) části  

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 
kanalizace z objektu nemovitosti k zaústění do stokové sítě. 

Majitel této kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako 
vodotěsná tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu potrubí.  

Majitel přípojky si zřizuje tuto přípojku na vlastní náklady jako svůj obchodní případ. 

 

Připojení nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu je možné ode dne  

24.6.2020 

 

A) Při realizaci musí být v každém případě dodrženy následující zásady: 

7/ JE ZAKÁZÁNO VYPOUŠTĚNÍ nebo přečerpávání stávajících septiků a žump do kanalizace pro 
veřejnou potřebu viz zákon č. 274/2001 Sb. Toto jednání je v rozporu s kanalizačním řádem 
vlastníka sítí. V případě jeho porušení se jedná o přestupek a bude pak postupováno v souladu 
s platným zákonem č. 274/2001 Sb.  

1/ Před započetím výkopových prací vždy přesně vyznačit směr a spád kanalizační přípojky. Po 
pokládce kanalizační přípojky se postupuje vždy směrem od domovní šachty (DŠ) směrem 
k objektu nemovitosti nebo k vyústění kanalizace. 

2/ Potrubí přípojky (materiál PVC DN 150 nebo DN 200) musí být uloženo na pískovém loži 20 cm, 
musí být ze stran obsypáno 10 cm ložem a z vrchu zasypáno 20 cm vrstvou písku.  Tento posyp je 
nutno řádně zhutnit, stačí jej ušlapat nohama, potom se teprve může na písek do výkopu 
zahazovat zemina. Neměla by být příliš mokrá – nelze ji řádně zhutnit – vznikají propadliny. 

3/ Každý majitel přípojky musí dodržet zásadu, že na novou veřejnou kanalizaci mohou být 
napojeny pouze SPLAŠKOVÉ VODY z WC, koupelen, kuchyní a prádelen, a to bez jakéhokoliv 
předčištění.  

4/ Při montáži potrubí se doporučuje, aby si majitel přípojky, na vhodném místě, (např. 
v pravoúhlém lomu potrubí) nechal osadit nebo zbudovat revizní kontrolní šachtu nebo čistící kus 
pro případné čištění ucpané přípojky. 

5/ Je nutné dbát na to, aby při montáži potrubí bylo toto potrubí čisté, bez hlíny a písku. Po 
skončení manipulace s potrubím je třeba přípojku utěsnit, aby do ní nevnikly nečistoty a bláto.  

6/ JE ZAKÁZÁNO NAPOJENÍ: dešťové vody ze střech, dvorní a uliční vpusti dešťové vody, drenážní 
vody a vody ze sklepů, vody průmyslové a vody z bazénů.  



B) Při připojování kanalizační přípojky vlastníka nemovitosti na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu musí majitel přípojky přeložit následující doklady:  

Doklady 1/ - 4/ budou sloužit také pro kolaudaci přípojky. 

1/ Protokol o vodotěsnosti kanalizační přípojky dle ČSN 736716 (vystaví oprávněná firma, 
která přípojku zřizovala) nebo lze nahradit Čestným prohlášením 2 vlastníka přípojky. 

2/ Čestné prohlášení majitele přípojky, že do veřejné kanalizace není zaústěn septik, jímka 
a dešťové vody. 

3/ Dva výtisky řádně vyplněné smlouvy na odvádění odpadních vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu. 

4/ Souhlas obce s napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Souhlas vydá OÚ Lhota. 

 

C) Vlastník nemovitosti je před záhozem soukromé (privátní) části přípojky 
zeminou povinen:                                                                                                                  
Kontaktovat, nejpozději 48 hodin před plánovaným záhozem soukromé části přípojky, 
zaměstnance společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. na tel. čísle 724 311 153, kterým odběratel ve 
sjednaném termínu kontroly a uvedení přípojky do trvalého provozu předloží všechny požadované 
dokumenty, viz oddíl B). 

Protokol o napojení – uvedení do trvalého provozu bude vystaven a potvrzen zaměstnancem 
STAVOKOMPLET spol. s r.o. na základě doložení všech výše uvedených dokladů. 

 

D) Důležitá informace: 

Neoprávněné napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu            

Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno požadavky, které jsou stanoveny 

vlastníkem sítě. V případě neoprávněného napojení vlastníka nemovitosti na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu (tzn. před termínem uvedení kanalizace a ČOV do trvalého provozu, bez souhlasu 

vlastníka, tj. obce, a v obdobných případech) se bude postupovat dle platných právních předpisů, 

především dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, kde 

sankce za tento přestupek může dosáhnout výši 100 000,- Kč. Pokud vlastník přípojky dosud 

neučinil obcí požadované kroky, doporučujeme kontaktovat příslušný MěÚ nebo OÚ a dořešit 

vzniklou situaci. 

 

 

       STAVOKOMPLET spol. s r. o.  

     


