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Obec Kamenec u Poličky informuje o stavu výstavby kanalizace 
aktualizováno 26. 4. 2020 

 
Základní informace o stavbě splaškové kanalizace 
 Stavba hlavních kanalizačních stok a čerpacích stanic s příslušenstvím byla dokončena a celý 
systém se dostal do fáze uvedení do běžného provozu. Dne 30. března 2020 byl Vodoprávním 
úřadem Městského úřadu v Poličce vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. 
 V současné době má zhotovitel provést dokončení všech terénních úprav včetně osetí 
travnatých ploch, dokončení oprav povrchů používaných komunikačních prostorů, jinými slovy uvést 
vše do odpovídajícího použitelného a původního stavu, jaký byl před stavbou. 

Zároveň v souvislosti s připojováním nemovitosti a postupným přibýváním nátoků splaškových 
vod probíhá nastavování čerpacích stanic a odladění jejich provozu. 
 
Zhotovení domovních částí kanalizačních přípojek a připojování nemovitostí  

V souvislosti s dokončením hlavní stavby kanalizace se dostáváme do poslední a 
nejdůležitější etapy výstavby – připojení jednotlivých domů domovními kanalizačními přípojkami. 
Pro připomenutí – domovní přípojky včetně připojení musí být provedeny do září 2020 dle 
projektové dokumentace jednotlivých domů. 
 Zásadním požadavkem obce je zajištění nátoku do kanalizace pouze splaškových vod bez 
žádných netěsností. Za veškerou vodu v kanalizaci musí obec uhradit platbu za čištění na ČOV.  
 
Podmínky praktické realizace přípojek 
 Realizace přípojky musí být prováděna za splnění níže uvedených podmínek a majitel 
nemovitosti je podle nich povinen takto postupovat: 

1. Vyplnění čestného prohlášení o podmínkách provedení přípojky a přihlášku odběrného 
místa - v kanceláři obecního úřadu, formuláře jsou také dostupné na internetových stránkách obce 

2. Majitelé domů s vlastní studnou, kteří tento zdroj používají tak, že tato voda bude 
vypouštěna do splaškové kanalizace, se rozhodnou mezi možnostmi: 

a) Kontaktují obec s žádostí o měření spotřeby vody z vlastního zdroje. Obec jako provozovatel 
splaškové kanalizace požaduje v tomto případě provedení montáže vodoměru odborně 
způsobilou osobou, kterou zajistí obec. Úhrada nákladů na provedení bude ale na majiteli 
nemovitosti. U majitele nemovitosti bude nejdříve provedeno posouzení technických možností 
provedení montáže vodoměru a předložena cenová nabídka dle náročnosti úpravy připojení. 
Pokud majitel řešení odsouhlasí, bude provedena úprava vodovodního potrubí a montáž 
schváleného typu vodoměru, který umožňuje následné kalibrování po 6-ti letech. Vodoměr 
bude opatřen plombou obce pro zabránění nedovolené manipulace. Kalibrace po 6-ti letech 
provozu proběhne opět prostřednictvím odborně způsobilé osoby obce s následným 
zaplombováním. 

nebo 

b) Ponechají zdroj vlastní vody dále neměřený, spotřeba vody pro stočné bude účtována dle 
směrného čísla roční spotřeby vody dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (stanovená roční spotřeba 35 m3 na jednu osobu v rodinném domě) 
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Další možné kombinované varianty a způsob zjištění spotřeby vody pro stočné: 

a) V případě používání vody jak z veřejného vodovodu tak i z vlastního zdroje, který nebude 
měřen (např. kuchyně a koupelna voda z veřejného zdroje, vlastní neměřený zdroj vody pro 
WC) se spotřebovaná voda určí dle směrného čísla roční spotřeby vody dle Vyhlášky č. 
428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stanovená roční spotřeba 35 m3 na jednu osobu 
v rodinném domě) 

b) V případě používání vody jak z veřejného vodovodu tak i z vlastního zdroje, který bude měřen 
- spotřebovaná voda se určí součtem údajů z obou vodoměrů 

c) V případě používání vody z měřeného zdroje na zalévání, pro chov zvířat atd. tedy pro takové 
použití, kde se voda prokazatelně nevypouští do splaškové kanalizace, je na zvážení montáž 
dalšího vodoměru na vývod vody pro tyto účely. Údaj z tohoto vodoměru by byl při vyúčtování 
stočného následně odečten. Použití této varianty se musí posoudit zejména dle množství 
takto použité vody, zda se tato varianta vůbec ekonomicky vyplatí. Podmínky na montáž 
vodoměru jsou prakticke stejné, jak jsou uvedeny v prvním odstavci článku. 
 

3. Po dohodě s obcí zahájí realizaci přípojky – vlastními silami nebo dodavatelsky 
 - před začátkem vlastní realizace vždy kontaktovat zástupce obce !!! 

 Technické podmínky provedení přípojky: 
 - domovní přípojku provádět dle schválené projektové dokumentace 
 - při křížení s vodovodní nebo plynovou přípojkou se splašková kanalizace umísťuje níže 
 - přípojka musí být provedena bez připojení dešťových a jiných vod a musí vyřadit 
 současný způsob likvidace odpadních vod 

- potrubí domovní přípojky musí být provedeno tak, aby bylo 100 % těsné 
 - musí být připojen přímo výtok splaškové vody z domu, nesmí být připojen pouze přepad ze 
 stávající jímky. 
 - před záhozem potrubí přípojky vždy kontaktovat zástupce obce pro kontrolu 
 provedení potrubí a pro pořízení fotodokumentace zakrývaných částí !!! 

- při realizaci přípojky a rušení jímky není možné provést přečerpání kalů z jímky do
 splaškové kanalizace, obsah jímky musí být odvezen na ČOV 

4. Skutečné zapojení a připojení splaškových vod je možné až po odsouhlasení provedení 
obcí a dále po podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod se zápisem stavu vodoměru 
v okamžiku připojení ke kanalizaci 

 - kontrolováno bude nejen provedení potrubí před jeho záhozem, ale také způsob 
 napojení !!! 

 - svévolné připojení je protiprávní !!! 
 

Realizace přípojky dodavatelsky - zájemci, kteří vyjádřili zájem o zprostředkování obcí 
Obec pro tyto zájemce provedla poptávkové řízení s naceněním přimo konkrétních 

realizačních projektů jednotlivých domů. Nejlepší nabídku předložil pan Michal Vrabec z Lubné, který 
začal s jejich realizací od 6. 4. 2020. Harmonogram prací stejně jako cenová kalkulace jednotlivých 
domů jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu. Majitelé domů budou vždy o postupu práce včas 
informováni a budou se zhotovitelem v kontaktu. 

Předem děkuji Všem za spolupráci a věřím, že náročné období společně zvládneme. 
Petr Šváb, starosta obce, kontaktní telefon 731 612 067 
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