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Přípojka kanalizace 

Kanalizační přípojku lze povolit dle zákona č. 183/2006 Sb. například vydáním územního souhlasu - týká 

se samostatného povolení kanalizační přípojky nebo povolení přípojky společně s rodinným domem (RD) 

do 150 m
2
. O dalších variantách povolení kanalizační přípojky se informujte na stavebním úřadě. 

Postup při zřizování nové kanalizační přípojky 

- Zjištění možnosti napojení na veřejnou kanalizační síť v dané lokalitě, - Návštěva vlastníka kanalizace, 
projednání stavebního záměru, projednání možností zřízení kanalizační přípojky, získání podkladů o 
kanalizačním řadu a technické projednání - návštěva nejlépe společně přímo s projektantem 
- Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí dle požadavku příslušného stavebního 
orgánu pro danou lokalitu, včetně souhlasného stanoviska provozovatele veřejné kanalizační sítě 

  
V rámci PD je nutno zjistit existenci inženýrských sítí všech správců, které by mohly být stavbou 
kanalizační přípojky dotčeny. 
Projektová dokumentace musí obsahovat v dokladové části vyjádření těchto správců, včetně vyjádření 
provozovatele kanalizace ( Obce Rostoklaty ) a souhlasy majitelů dotčených pozemků a správce 
komunikace 
- Podání žádosti pro vydání rozhodnutí (územní souhlas/územní řízení) v příslušném stavebním řízení na 
příslušném stavebním úřadě, včetně doložení vyjádření všech správců inženýrských sítí a ostatních 
dokumentů požadovaných stavebním úřadem 
- Vydání rozhodnutí v příslušném stavebním řízení 
- Uzavření „Smlouva o odvádění odpadních vod “, 
- Stanovení termínu realizace 
- Realizace kanalizační přípojky předem odsouhlasenou odbornou firmou, dle projektové dokumentace, 
pro něž bylo vydáno rozhodnutí 
- Realizace napojení na veřejnou kanalizaci určenou odbornou firmou 
  Zákazník nesmí zasahovat do zařízení, které je ve správě vlastníka kanalizace. 
 - Doložit geodetické zaměření dané kanalizační přípojky a šachty 
V závěru dokončovacích prací musí kanalizační potrubí projít zkouškou vodotěsnosti a šachta kontrolou 
nepropustnosti, při které je nezbytná přítomnost pracovníka provozovatele kanalizace. 
- Případná kolaudace dané kanalizační přípojky, dle požadavku příslušného stavebního úřadu a jeho 
rozhodnutí. 
-  doložení a předání geodetického zaměřen a  projektu skutečného provedení provozovateli kanalizace. 
- uvedení do provozu, před samotným používáním je ovšem zapotřebí informovat majitele a 
provozovatele ( Obec Rostoklaty )  kanalizace min. 1 týden před použitím.  
 

Projektová dokumentace: 
Technická zpráva (množství splaškové  vody) 
Situace v měřítku (stávající kanalizace, navrženou přípojku a ostatní inženýrské sítě - 1:200 , 1:500) 
Katastrální snímek (parcelní číslo, zákres kanalizace a přípojky, včetně širšího okolí - lokalizace v měřítku 
1:2880, 1:1000), list o vlastnictví 
Půdorys přípojky s umístěním čerpací šachty včetně směrových kót 
Čerpací šachta, specifikace typu šachty s vyznačením veřejného prostranství  
Výkres podélného profilu přípojky až po hlavní řad 

Další informace viz. „ Podmínky napojení “ zveřejněné na www.rostoklaty.cz/kanalizace 

Zpracovali dne 16.5.2016 : Radka Nováková, starostka , Ing. Jiří Hlavatý, odborná osoba 
 


