
L DESIGN + PRATIS,  Podklady pro kanalizační přípojky v místní části Myslík - 02/2011 

PALKOVICE - Dostavba kanalizace, III. etapa - Nová splašková kanalizace v místní části Palkovice - MYSLÍK 

ÚDAJE  PRO  PROJEKT  KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKY  Z  BUDOUCÍ  NOVÉ  STOKOVÉ  
SÍTĚ  SPLAŠKOVÉ  KANALIZACE  V  OBCI  PALKOVICE - místní část MYSLÍK. 
Vyplnění tohoto dotazníku sestává ze dvou kroků : 1) Vyplnění základních administrativních údajů    2) Určení na základě uvedených schémat současný stav odkanalizování nemovitosti 
                                                                                          3) Postup činností při zajištění společného projektu kanalizačních přípojek   n Takto vyznačené kolonky vyplní vlastník nemovitosti  
1) Základní administrativní údaje : 

 
2) Základní schémata možného současného stavu odkanalizování nemovitosti ( S - splašková kanalizace,  D - dešťová kanalizace ) : 
A) Společný odpad splaškových                                B) Samostatný odpad splaškových                             C) Odpad splaškových vod do                                   D) Splaškové vody na  
     a dešťových vod do příkopu,                                       vod do žumpy, septiku apod.                                            bezodtokové jímky s vyvážením                                      domovní ČOV, dešťové  
      potoka apod.                                                                       s přepadem do dešťového odpadu,                                   na ČOV, dešťový odpad                                                   vody odděleně do 
                                                                                   který je vyveden do příkopu, potoka apod.                     samostatně do příkopu, potoka apod.                         potoka, příkopu a pod. 

                                                  
3) Postup činností při zajištění projektu kanalizačních přípojek : 
* V projektu je zahrnuto následující : * odbočení v profilu 250/150mm  * prodloužení přípojky na hranici nemovitosti - to znamená, že veřejná část přípojky je v ceně investice ! 
* Místo vysazení odbočky na hlavní stoce pro kanalizační přípojku určí vlastník nemovitosti za účasti projektanta ! 
* Nová kanalizační přípojka je určena pouze pro napojení splaškových odpadních vod z nemovitosti ( WC, umyvadla, kuchyňský dřez, sprcha apod. ) - dešťové vody nesmí být napojeny ! 
* Kanalizační přípojka nesmí být přerušena žumpou, septikem nebo bezodtokovou jímkou, kde by docházelo k usazování - přípojka musí být na stoku napojena přímo bez přerušení ! 
* Před zpracováním projektu navštíví každou nemovitost projektant, aby pořídil schematický náčrtek současného uspořádání odpadů a společně s vlastníkem nemovitosti navrhl řešení ! 
* Takto navržené řešení bude uplatněno ve společném projektu kanalizačních přípojek a přípojka bude takto realizována, na což dohlédne stavební dozor investora ! 
                Projektant :                                           L DESIGN Brno, Látal Zdeněk - mobil 604592023 + PRATIS Brno, Ing. Milan Zámečník - mobil 774261807 
                Technický dozor investora :               EKO Třebíč, Oldřich Štěrba - mobil 602723566 

                Podpis vlastníka nemovitosti /datum : ……………………………….............................. 

Nemovitost č.p.  

Jméno a přímení vlastníků nemovitosti  

Adresa  
Charakter nemovitosti  

Počet trvale bydlících osob včetně výhledu  


