
Postup při zřizování kanalizační přípojky 

1. Zpracování projektové dokumentace 

2. Podání přihlášky na odběrné místo 

3. Podepsání Čestného prohlášení 

4. Podpis Smlouvy na odvádění odpadních vod 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 

kanalizace stavby. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Přípojku zřizuje na své náklady 

vlastník připojované nemovitosti. Před záhozem kanalizační přípojky je žadatel povinen 

přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole položení a montáže. Vlastníkem kanalizační 

přípojky je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil.                                                            

Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné 

prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech 

zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.                         

Zřízení nové přípojky projednává a odsouhlasuje pracovník provozovatele (obce). Napojení 

na řad provádí výhradně provozovatel. Do oddílné kanalizační splaškové přípojky nesmí být 

svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze 

studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů 

apod. Domovní odpady z drtičů odpadů nelze vypouštět do kanalizace!!! 

Projektová dokumentace na kanalizační přípojku 

Kompletní projektová dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové 

mapy, situaci 1:500 nebo větší měřítko, podélný profil, kladečský plán. Na obec se do 

30.6.2015 dodá ve 3 vyhotoveních + čestné prohlášení (1x stavební úřad, lx obec, 1x se po 

stavebním řízení vrátí vlastníkovi přípojky).  

Napojení kanalizační přípojky lze provést do příslušné kanalizační přípojkové odbočky, není-

li tato vysazena při stavbě kanalizačního řadu, lze provést přípojku pomocí jádrového vrtání s 

použitím mechanické nebo nalepovací přípojkové odbočky. Napojení kanalizační přípojky do 

revizní kanalizační šachty lze provést pouze do šachty, která je k tomu uzpůsobena. 

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena 

jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna 

(vsazení přípojky do vyříznutého otvoru a následné zapěnění nebo obetonování je 

zakázáno!); zaústění přípojky proti toku vody v uliční stoce je nepřípustné. 

Kanalizační přípojka musí být při souběhu a křížení uložena hlouběji než vodovodní potrubí 

pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude 

provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou 

odpadní. Projektovou dokumentaci si na vlastní náklady zajišťuje stavebník u autorizovaného 

projektanta dle vlastního výběru. Projektant provede vypracování projektové dokumentace 

kanalizační přípojky v souladu s platnou legislativou (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a 

kanalizacích). 

PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI BUDE MOŽNÉ OD 1.7.2015, KDY BUDE ZAHÁJEN 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ NA ČOV. PROSÍME O CO NEJVÍCE PŘIPOJENÝCH 

OBJEKTŮ. 

Schváleno na jednání zastupitelstva obce Pustá Kamenice dne 4.6.2015. 


