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IČ 00261289
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Město Dolní Poustevna, na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 24.2.2016, oznamuje
vlastníkům doposud nenapojených nemovitostí v zájmových lokalitách nově vybudovaných
kanalizačních stok v obci Dolní Poustevna a v kat. území Dolní Poustevna a kat. území Horní
Poustevna:

Nařízení města Dolní Poustevna vlastníkům nemovitostí o
připojení na kanalizaci
Dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, konkrétně dle
§3 odst. 8) ukládá Městský úřad Dolní Poustevna všem vlastníkům staveb, na kterých
vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, a doposud nejsou napojeny na nově
vybudovanou veřejnou splaškovou kanalizaci, povinnost připojit se na kanalizaci ve
vlastnictví města Dolní Poustevna nejpozději do 30.6.2016.
V současné době je nově vybudovaná veřejná kanalizační síť uvedena vodoprávním úřadem
do užívání, čistírna odpadních vod v Dolní Poustevně je ve zkušebním provozu. Nová stavba
veřejné splaškové kanalizační sítě a ČOV Dolní Poustevna včetně příslušenství je ve
vlastnictví města Dolní Poustevna, provozovatelem nové vodohospodářské infrastruktury se
stala na základě koncesního řízení společnost SčVK a.s., se sídlem v Teplicích.
Součástí výstavby kanalizace bylo i provedení odbočení z hlavního řádu (veřejná část
přípojky) pro napojení kanalizačních přípojek z jednotlivých nemovitostí (soukromá část
přípojky). V rámci splnění podmínek přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí je
nutno realizovat přípojku nejpozději k datu 30.6.2016.
Kritéria pro napojení nemovitostí :
1. Napojovaná splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní.
2. Po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky vyřadit z provozu,
vyčerpat (oprávněnou osobou a odvoz na ČOV Vilémov), vydesinfikovat a zasypat.
3. Do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové (ze střech,
dvorků, atd.), povrchové ani podzemní (různé drenáže). Podzemní, dešťové a povrchové
vody lze ponechat napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.
Postup při realizaci přípojky :
1. Podle projektu přípojky provedete po vytýčení okolních inženýrských sítí výkopové práce a
provedete svépomocí, popř. odbornou firmou, pokládku potrubí přípojky.
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2. Nahlásíte v předstihu (alespoň 2 dny) připravenost ke kontrole pracovníkovi Městského
úřadu, odbor správy majetku, tel. 412 397 221. U kontroly prokazujete správné provedení
kanalizační přípojky a nenapojení vod, které do kanalizace nepatří, to vše před zásypem.
Kontrolu provádí výše uvedený pracovník.
3. Po kontrole připojení bude uzavřena Smlouva o likvidaci odpadních vod mezi vlastníkem
nemovitosti a provozovatelem kanalizace, tj. SčVK a.s. Teplice (mobilní pojízdná kancelář,
paní Jínová, tel. č. 607 830 520)
4. Jak vyplývá z výše uvedeného textu, nejpozdější termín pro dokončení napojení
nemovitostí na veřejnou splaškovou kanalizaci je 30.6.2016.

Vladimír Tesařík v.r. – starosta obce
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