KRATONOHY – Informace k připojování objektů na kanalizaci
Připojení jednotlivých domácností a provozoven na nově vybudovanou centrální kanalizaci v obci bude
možné po získání povolení k zahájení zkušebního provozu v lednu 2020.
Podmínky pro připojení:
1. Připojení bude možné pouze po nahlášení pověřené osobě, která provede kontrolu přepojení
domovní přípojky na revizní šachtu.
2. Konkrétní požadavky na termíny připojení mohou sdělit vlastníci jednotlivých nemovitostí
na obecním úřadě každé úterý od 13,00 hod do 18 hod.
3. Pokud byl k odvodu odpadních vod dosud využíván septik, bezodtoková jímka, musí být před
připojením vyprázdněny a vedení nové kanalizační přípojky musí být umístěno mimo tato zařízení.
Odpadní vody ze stávajících domovních ČOV, septiků či žump nesmí být vypuštěny do nově
vybudované kanalizace!
4. Odvod dešťových vod do splaškové kanalizace je ZAKÁZÁN!
5. Před připojením je povinností každého vlastníka stavby seznámit se s vydaným Kanalizačním řádem
(dokument je zveřejněn na webových stránkách obce nebo jsou přístupné v kanceláři obecního
úřadu).
6. Před připojením bude zástupcem každého napojovaného objektu odevzdáno Prohlášení k uzavření
smlouvy o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace provozované Obcí Kratonohy.
7. S každým zástupcem za nově připojené místo bude sepsána Smlouva o odvádění odpadních vod.
(Vzor této smlouvy je k nahlédnutí zveřejněn na webových stránkách obce).
Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu není přípustné vypouštět:











Tuky, oleje, fritovací oleje z domácností
Biologický odpad, odpady z kuchyňských drtičů a zbytky potravin
Veškeré hygienické potřeby (zejména vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír, hygienické vložky)
Chemikálie, barvy, ředidla, kyseliny, lepidla, mazadla, oleje
Domácí i zahradní chemikálie a ostatní nebezpečné látky
Veškeré léky a léčiva
Močůvka a hnojůvka z chlévů, maštalí apod.
Hadry na umývání podlahy, peří z odrané drůbeže, ostříhané vlasy apod.
Dešťové vody, přepady ze studní, jímek, povrchové a drenážní vody, balastní vody
Cigaretové nedopalky

V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá všem vlastníkům
staveb zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod, tzn. že v případě že nebudete napojeni na
splaškovou kanalizaci bude vodoprávním úřadem MMHK prováděna kontrola odvádění Vašich odpadních
vod v souladu s citovaným odpadním zákonem.
V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
ve znění pozdějších předpisů, může úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Bez ohledu na dřívější termín připojení jednotlivých nemovitostí bude stočné účtováno ode dne 01. 07. 2020.
Cena stočného pro rok 2020 je stanovena na Kč 27,68 bez DPH/m3
U nemovitostí, u kterých množství odváděných odpadních vod bude zjišťováno dle směrných čísel roční
potřeby vody, činí tato hodnota ke dni 1. 1. 2020 v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
– rodinný dům 36 m3/ obyvatele/ rok, bytový dům 35 m3/ obyvatele/ rok

KONTAKTY OBEC KRATONOHY
Šatalík Petr

tel. 604 274 813

Veselý Marek

tel. 725 751 657

Kancelář obce

tel. 730 155 771, 495 451 617

KONTAKTY PRO MOŽNOST REALIZACE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Strojní výkop + zához
Jan Velinský

Roudnice

tel. kontakt

777 071 201

Pavel Koníček

Obědovice

tel. kontakt

604 926 015

Luboš Sirůček

Kosičky

tel. kontakt

737 367 845

Ruční výkop + zához včetně pokládky potrubí
Arnošt Koňak

tel. kontakt

721 316 309

Patrik Mihok

tel. kontakt

601 546 239

tel. kontakt

605 025 080

Výpomoc při pokládce potrubí
Jiří Mráz

Nabídka materiálu - potrubí - šachty
TRIKER a.s.

- prodejna HK, Kukleny- Pražská 45, kontaktní osoba p. Aleš Veselský tel. 495 532 199,
E-mail: prazska@triker.cz

MARO s.r.o. – kontaktní osoba – p. Ivo Váňa, tel. 737 398 962, email: ivo.vana@maro.cz

