
INFORMACE 
o napojení na kanalizaci ve Zdicích a Chodouni  

 
Kolaudace stavby je plánovaná na 19.6.2014, tato informace upřesňuje podmínky 

připojování objektů na nově zbudovanou kanalizaci. 
   Čerpací stanice, které přečerpávají splašky z Chodouně do ČOV ve Zdicích jsou již 
v provozu, proto se občané již mohou napojovat na kanalizaci. Výjimkou je jediná 
ČS7 v Chodouni, kde je přislíbeno zprovoznění do kolaudace. 
   Placení stočného již připojených objektů bylo zahájeno 1.6.2014, po dokončení 
gravitačních kanalizačních přípojek na soukromém pozemku, které je povinností 
každého majitele objektu, se tento přihlásí na VaK Beroun, kde předloží Přihlášku 
k napojení, kterou každý majitel obdržel a nahlásí poslední stav vodoměru. Bude s 
ním sepsána Smlouva o odvádění odpadních vod, uživatelé DČS (domovních 
čerpacích stanic) zároveň obdrží i Návod na jejich obsluhu. 
   Předpokládáme, že se majitelé objektů připojí na kanalizaci v průběhu 
následujících dvou měsíců, tj. do konce srpna, v případě, že tak neučiní, budou 
vyzváni k prokazování likvidace splaškových vod (např. předložením dokladů o 
odvozu splašků na ČOV). 
   DSO Mikroregion Litavka projednal s  firmou Meškan s.r.o. Svatá 206 provádění 
domovních přípojek, tuto firmu si vlastník objektu sám objedná a zaplatí. Firma 
provede přípojku dle projektu a přebírá záruky za zhotovení. Z pověření GD je tato 
firma jediná, která může provádět navrtávky u DČS tak, aby na ně platila záruka.  
Kalkulace za jednu samostatnou navrtávku je 1500,- Kč, při provádění vice navrtávek 
najednou bude tato cena snížena ( při 5 ks - 1000,- Kč/ks), je tedy na majitelech 
objektů se dohodnout se sousedy. Při provádění celé přípojky je navrtávka v ceně. 
   Kanalizační přípojku je možno provést i svépomocí, nebo jiným dodavatelem, 
majitel před zasypáním výkopu přípojky je povinen nechat tuto prohlédnout a 
odsouhlasit. Pověřenými pracovníky za DSO Mikroregion Litavka jsou M. Pánek a J. 
Tauc.  
   Souhlas s provedením přípojky zaznamenají do Přihlášky k napojení, kterou 
každý majitel obdržel. Tam bude potvrzeno, že vybudovaná přípojka po soukromém 
pozemku splňuje požadované parametry, tj. profil přípojky je 150 mm, je odborně 
uložená v požadovaném spádu min. 2%, max. 40%, s těsnými spoji, obsypaná 
kopaným pískem. Zához bude poté dokončen vhodnou zeminou s hutněním.  
   Do přípojky nesmí být svedena dešťová voda, nebo voda z jiných zdrojů – drenáží, 
jímky, žumpy. Zvláště DČS tlakové kanalizace je nutno zamezit vnikání písku 
z dešťových vod nebo netěsné kanalizace, ten otupuje řezací mechanizmus a vyřadí 
čerpadlo z provozu, tím by majitel ztratil nárok na záruku. Stávající jímky a septiky 
nelze propojovat s nově budovanou přípojkou a je nutné je sanovat, nebo využít 
k jiným účelům – např. pro akumulaci dešťové vody pro zalévání. Obsah jímek je 
nutno odborně zlikvidovat, tj. objednat jejich vyčerpání a likvidaci v čistírně odpadních 
vod, v žádném případě nepřečerpávat do kanalizace. Při kontrole přípojek bude 
provedena kontrola stávajících žump, zda jsou již vyčerpány. 
 
Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace 

musí být zabráněno (výpis z „Kanalizačního řádu“), tyto nebezpečné látky jsou 
uvedeny v příloze č.1, Zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
- Předměty způsobující závady nebo poruchy v průtoku stokovou sítí, nebo ohrožující 

provoz čerpacích stanic a čistírny odpadních vod (pevné předměty, sklo, klacky, listí, 



tráva, plasty, hadry, jednorázové papírové dětské pleny, vlhčené toaletní ubrousky, 
dámské hygienické potřeby). 
- Látky narušující materiál stok (kyseliny, louhy), nebo způsobující zanášení stok  

( písek, štěrk, popel, tráva). 
- Látky hořlavé, výbušné, popř. látky, které ve směsi se vzduchem, nebo vodou tvoří 

výbušné, dusivé nebo otravné látky (ropné látky, ředidla) 
- Látky jedovaté pro vodní organismy (zbytky chemických postřiků) 
- Kaly ze septiků a žump. 
- Balastní vody- dešťové vody, drenáže, spodní vody např. přepady ze studní. 
- Močůvka, silážní šťávy 
   Nebezpečné látky jsou uvedeny v příloze č.1, Zákona č. 254/2001 Sb. 
 
Kontakty: 
 
Objednání domovní přípojky – Meškan s.r.o, tel.: 721 621 409 

 
Mikroregion Litavka – kontrola přípojky: 

M. Pánek – mail: investice2@mesto-zdice.cz , tel.:730 151 746 
 
Likvidace obsahu žump - mail: pavel.rac@vacberoun.cz , tel.:311 747 123 
    
 
 
 

Za DSO Mikroregion Litavka  
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