TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ
NA KANALIZACI A VODOVOD V MAJETKU OBCE TĚŠOVICE A TECHNICKÉ
POŽADAVKY NA NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU V
MAJETKU OBCE TĚŠOVICE
1. NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘAD
a) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.
b) Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník připojené nemovitosti, není-li dohodnuto
jinak, a stává se tak jejím vlastníkem.
c) Dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích) stanovuje Obec
Těšovice pro kanalizační přípojky:
1. Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na kanalizaci nebo realizovat
úpravy na stávající kanalizační přípojce či na stávající vnitřním kanalizaci, musí předložit Obci
Těšovice projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjádření. Bez kladného vyjádření
Obce Těšovice nelze dotčenou kanalizační přípojku realizovat.
2. Projektová dokumentace na kanalizační přípojku nebo její úpravy nebo její úpravy musí obsahovat
tyto náležitosti:
- technickou zprávu
- výpočet produkce splaškových odpadních vod a vod dešťových
- přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a
inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu
- půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a zakreslení
revizních kanalizačních šachet, čistících kusů a případných ostatních objektů (zpětné klapky,
odlučovače, lapače apod.)
- podélný profil kanalizační přípojky s kótováním a s vyznačením úrovně podzemních podlaží a
úrovně přilehlého odvodňovaného terénu
- stavební výkres revizní kanalizační šachty
3. Projekční řešení kanalizační přípojky musí respektovat tyto požadavky:
a) Každá nemovitost musí mít jednu samostatnou kanalizační přípojku . Jiné řešení je možné pouze po
odsouhlasení s provozovatelem kanalizace.
b) Při návrhu a realizaci kanalizační přípojky jsou vlastníci připojených pozemků povinni, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o tyto pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních
poměrů. Zejména jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu
půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (zákon č. 254/2001 Sb. –
zákon o vodách v platném znění).
c) Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity určené
kanalizačním řádem platným v příslušné lokalitě.
d) Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné,
ani osázené stromy. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem
provozovatele kanalizace.
e) Napojení na kanalizační řad smí být provedeno v horní třetině potrubí navrtávkou korunkovým
vrtákem s vlepením tvarovky do plastového potrubí, nebo utěsněním studniční montážní PU pěnou.

f) V případě osazené šachty přímo na kanalizačním řadu může být napojení v úrovni dna pomocí
prefabrikovaného dna
g) Pokud není napojení realizováno přímo do šachty, musí být na přípojce zrealizována revizní šachta
min DN 300 mm do vzdálenosti 2 m od kanalizačního řadu.
h) Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu (minimální sklon pro přípojky DN
150 je 2% a pro přípojky DN 200 1%), v přímém směru a kolmá na stoku.
i) Napojení kanalizační přípojky proti toku vody v kanalizační stoce je nepřípustné.
j) Směrová trasa kanalizační přípojky od napojení na kanalizační stoku po revizní šachtu musí být
přímá bez ohybů a lomů.
k) Minimální vnitřní profil kanalizační přípojky je DN 150.
l) Na systému dešťové vnitřní kanalizace musí být osazeny lapače střešních splavenin.
2. NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního
řadu k vodoměru. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel (majitel nemovitosti), není-li
dohodnuto jinak, a stává se tak jejím vlastníkem.
Napojení na vodovodní řad v majetku Obce Těšovice se řídí podmínkami stanovené provozovatelem
tohoto vodovodního řadu
3. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU V MAJETKU OBCE TĚŠOVICE
1. Nemovitosti se napojují na komunikační síť v majetku Obce Těšovice sjezdem z těchto
komunikací. Sjezd je samostatnou stavbou tvořenou úsekem zpevněné plochy mezi komunikací v
majetku Obce Těšovice a vlastní nemovitostí.
2. Sjezd pořizuje na své náklady vlastník připojené nemovitosti, avšak nestává jeho vlastníkem.
3. Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na dopravní infrastrukturu, musí
předložit Obci Těšovice projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjádření. Bez
kladného vyjádření Obce Těšovice nelze navrhovaný sjezd realizovat.
4. Projektová dokumentace na sjezd musí obsahovat tyto náležitosti:
- technickou zprávu
- situace komunikačního připojení, který obsahuje šířkové uspořádání, poloměry vnitřních hran
jízdních pruhů v místě napojení na silnici, okótované délky odbočovacích a připojovacích pruhů
(jsou-li součástí návrhu) a šířky jízdních pruhů, okótované strany rozhledových trojúhelníků, způsob
zajištění odvodnění průběžné komunikace a opatření, aby voda nevytékala ze sjezdu na silnici
( v souladu s ČSN 73 6101, 73 6102, 73 6110 a 73 6159).
- pokud se nejedná o sjezd k RD, pak se přikládá i řešení dopravní obsluhy uvnitř připojované
nemovitosti – dopravní zatížení, manipulace s materiály, parkování, počet parkovacích stání apod.
5. Projekční řešení sjezdu musí respektovat tyto požadavky:
a) napojení na komunikaci musí být v kolmém směru na jízdní pruh.
b) komunikace, na kterou je nemovitost napojována musí být uzpůsobené k požadovanému účelu - tzn.
musí být se zpevněným povrchem, musí odpovídat dostatečné třídě zatížení a šířce.
c) vlastníkovi napojované nemovitosti nevzniká nárok na úpravu stávající dopravní infrastruktury.

