Informace k připojování na kanalizaci v Raspenavě
•

Každý vlastnili připojované nemovitosti si vyzvedne žádost o připojení na veřejnou kanalizaci na
MěÚ Raspenava. Tyto žádosti budou k vyzvednutí u pí Ivety Horčičkové (stavebním oddělení)
nebo u Ing. Ludvíka Gondkovského (správa majetku), případně na podatelně úřadu nebo ke stažení
zde.

•

Údaje v této žádosti budou sloužit současně jako podklad pro sepsání smlouvy o odvádění
odpadních vod. Na základě této žádosti obdrží vlastník nemovitosti odpověď s podrobnostmi
ohledně připojení a kopii výkresu skutečného provedení veřejné části kanalizační přípojky, kde
bude vyznačeno místo připojení.

•

V ojedinělých případech se může stát, že některé přípojky budou vyžadovat projekt a územní
souhlas. Zejména dlouhé přípojky nebo ty, které povedou přes pozemky cizích osob. Většina
nemovitostí má veřejnou část kanalizační přípojky ukončenu před svým pozemkem.

•

Kanalizační přípojky musí být provedeny firmou, která má předmět činnosti provádění staveb nebo
fyzická osoba podnikající, tzv. živnostník - vodoinstalatér.
Před započetím výkopových prací je třeba, aby si vlastníci pozemků vyžádali vyjádření správců
podzemních sítí (technické infrastruktury).
Zejména:
- CEZ Distribuce, a. s.
- Telefon i ca 02 Czech Republic, a.s.
- RWE Distribuční služby s.r.o.
- Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
- ELTODO-CITELUM, s.r.o. - veřejné osvětlení
V případě existence výše uvedených sítí, je nutno tyto sítě nechat vytýčit jejich správci.

•

Tito správci se ale nevyjadřují k domovním přípojkám k objektům. Většinou každému na jeho
pozemku vede elektropřípojka, někomu přípojka vody, rozvody NTL plynovodu, atd. Z těchto
důvodů je nutné provádět práce se značnou opatrností, nejlépe ručně, aby nedošlo k jejich překopu
nebo poškození. Mohlo by totiž dojít k úrazu nebo dokonce k ohrožení života. Takže toto prosím
nepodceňujte i z důvodu, že za překop nebo poškození sítí jsou vysoké sankce!

•

Po provedení připojení a dokončení kanalizační přípojky (před jeho zásypem), každý vlastník
objektu vyzve ke kontrole připojení Ing, Ludvíka Gondkovského, zaměstnance MěÚ Raspenava
(správa majetku, tel. 482 360 446). Ten zkontroluje místo napojení na kanalizaci. Při kontrole bude
vlastníkovi předán protokol o zkoušce těsnosti kanalizační přípojky vystavený oprávněnou firmou
nebo osobou.
Do dvou týdnů po připojení objektu a provedení kontroly Ing. Ludvíkem Gondkovským, musí
vlastnili připojeného objektu sepsat s Městem Raspenava smlouvu o odvádění odpadních vod. Bez
této smlouvy nesmí být splaškové vody z objektu vypouštěny.
V případě, že tak y uvedené lhůtě odběratel neučiní, Město Raspenava na náklady odběratele,
provede zaslepení přípojky a dále budou následovat sankce dle zákona o vodovodech a
kanalizacích.

•

Výše ceny odpadní vody za m3 v Raspenavě na rok 2014 byla stanovena ve výši 52,91 Kč.

•

Případné dotazy ohledně připojování na kanalizaci u pí Ivety Horčičkové, tel.: 482 360 448, mail:
iveta.horcickova@raspenava.cz. Dotazy týkající se ceny stočného, uzavírání smluv o odvádění
odpadních vod a provozování kanalizace u Ing. Ludvíka Gondkovského, tel. 482 360 446, mail:
ludvik.gondkovsky@raspenava.cz.

