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VĚC: Vyjádření ke stavbě „21 x Vodovodní přípojka k pozemkům p.č. 1632/2, st.112, 1484/1, st.72, st.70, st.69, st.66/1, st. 65/1, 2033/9spol.VŠ pro 2 přípojky, st.63/1, st.59/1, 1509, 2060/4, st.90, st.87, st.86/1, st.84, st.80- (přípojka do sklepa), st.79, st.81 v k.ú.
Blažim“
VHS Benešov jako budoucí možný provozovatel vodohospodářské infrastruktury v obci nemáme z technického hlediska námitky
ke stavbě jednadvaceti vodovodních přípojek, za předpokladu splnění následujících podmínek:
1.

Vodoměrné sestavy budou umístěny, dle předložené PD zpracované p. Chotašovou. Dno šachty doporučujeme v hloubce
1,5m pod terénem.
2. V případě že bude nutné spojkovat potrubí, musí být provedeno provozovatelem za pomocí elektrovarovek.
3. Provozovatel bude vyzván majitelem přípojek ke kontrole provedení vodovodní přípojky po zrealizování, před započetím
jejího užívání (kontrolu objednejte u pana Hlavničky, tel.: 724 431 947).
4. Realizaci přípojek může uskutečnit pouze osoba nebo firma s oprávněním na provádění staveb, / provádění přípojek
svépomocí není povoleno – svépomoc je možná pouze u zemních prací/.
5. Kontrola uložení potrubí přípojek ve výkopu, tlaková zkouška (písemný protokol!) je v kompetenci provozovatele
vodovodu. Tlakovou zkoušku provádí výhradně provozovatel, rovněž osazení vodoměru je pouze v jeho kompetenci. Přípojka
musí být označena předpisovou identifikační tabulkou, pokud existuje pro objekt další zdroj vody (studna,vrt,atd.) nesmí být
s přípojkou vzájemně propojen.
6. Po dokončení musí být přípojka přezkoušena a překontrolována provozovatelem – dokončení nutno bez odkladu
ohlásit provozovateli (k tomu nutno doložit protokol o zkoušce těsnosti vodovodní přípojky). Provozovatel
vydá souhlas s uvedením přípojky do provozu. Dále je nezbytné uzavřít s provozovatelem smlouvu na odběr vody. Bez
uzavřené smlouvy nelze podle zákona 274/2001 Sb. přípojku provozovat! Podle §10 odst. (1) se odběratel dopouští
správního deliktu ve smyslu § 32 odst. (5) písm. b) s možností postihu / dle odst. (7) písm. b) /.
7. Trasa vedení přípojek musí být po vlastních a veřejných pozemcích (se souhlasem obce); výjimečně po soukromém pozemku
ve vlastnictví třetí osoby (v tomto případě před uvedením přípojky do provozu) musí být vloženo příslušné věcné břemeno
na vedení po cizím pozemku do katastru nemovitostí včetně práva vstupu provozovatele za účelem údržby a oprav.
8. Při souběhu a křížení potrubí je nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 73 6005 prostor. úprava
vedení technického vybavení.
9. V případě horších tlakových poměrů vodovodu je investor povinen sám na vlastní náklady si zřídit posilovací AT stanici.
10. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohospodářského zařízení. Za poruchy na
vodohospodářských zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou zodpovědnost investor.
Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti našich vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.
Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad našim potrubím skládkován materiál, nebo hromaděna výkopová
zemina.
11. U potrubí bude přiložen a vhodně ukončen identifikační vodič.
Naše stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka vodohospodářské infrastruktury.
Vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

Ing. Jana Vondrušková
Technická ředitelka
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