Pokyny pro připojení k nově budované kanalizaci a ČOV
(Čistírna Odpadních Vod) Křenovice
- Tyto pokyny stanovují základní podmínky pro realizaci připojení jednotlivých
nemovitostí na splaškovou kanalizaci a ČOV Křenovice.
- Připojení je realizováno prostřednictvím domovní části kanalizační přípojky,
přičemž tato část je samostatnou stavbou, a to od vyústění vnitřní kanalizace
k zaústění do revizní šachty.
- Domovní část kanalizační přípojky pořizuje vlastník nemovitosti na své
náklady, včetně zpracování projektové dokumentace a následného stavebního
řízení – územní souhlas Stavebního úřadu v Kojetíně.
- Materiál použitý na domovní část přípojky musí splnit podmínky v souladu
s platnou technickou normou pro kanalizační potrubí (PE, PP, PVC, Kamenina),
musí být vodotěsný a odolný proti ostatním vlivům a agresivním účinkům
vnitřního a vnějšího prostředí.
- Kanalizace a ČOV Křenovice je koncipována jako kanalizace oddílná ukončená
ČOV. Do uvedené kanalizace není dovoleno odvádět splaškové vody
předčištěné přes septiky, žumpy a domácí čistírny odpadních vod (viz. §18
zákona 274/2001 Sb. v platném znění).
- Do uvedené kanalizace není dovoleno odvádět vody povrchové (dešťové) či
podzemní, pro tyto účely slouží dosavadní kanalizace.
- Provozovatel (Obec Křenovice) si vyhrazuje právo kontroly připojení. Při
provedení fyzického připojení a před záhozem výkopu s připojením, a to tak, že
vlastník nemovitosti (stavebník) vyzve provozovatele ke kontrole a
zdokumentování. Majitel nemovitosti nahlásí na obecním úřadě úmysl připojit
nemovitost a dohodne termín schůzky. Při zjišťovací schůzce a odsouhlasení
splnění podmínek bude podepsána smlouva o připojení a po té může vlastník
nemovitosti odvádět splaškové vody do kanalizace.
- Kanalizace a ČOV Křenovice bude po dobu 12-ti měsíců pracovat v režimu
zkušebního provozu, tzn. stočné nebude za toto období účtováno! Zkušební
provoz slouží k zajištění správného nastavení technologie ČOV, a to z důvodu
dodržení limitů znečištění vypouštěných vod, které stanovil vodoprávní úřad a
také pro zjištění nákladů na provoz ČOV.
- Nemovitosti ke kanalizaci lze připojovat po celou dobu zkušebního provozu.
Všechny nemovitosti v obci budou připojeny nejpozději do 10/2018.
Nemovitosti, které nelze připojit z technických důvodů budou po dohodě s
vlastníky řešeny samostatně.

