SDĚLENÍ
obyvatelům obce Rybnice

Vážení spoluobčané,
chceme Vás informovat o tom, že byla dokončena a uvedena do provozu kanalizační síť
v obci s čistírnou odpadních vod /ČOV/.
Sdělujeme Vám, že můžete zahájit přípravné práce k napojení Vaší domovní kanalizace na
kanalizační síť obce od 1.7.2009.
Provozovatelem obecní kanalizační sítě a ČOV, které jsou vlastnictvím obce, bude firma
Vodaprim s.r.o., Daimlerova 5, 301 00 Plzeň, tel. 377 823 323.
Před připojením Vaší domovní kanalizace na kanalizační síť obce, tzn. před zahrnutím
zeminou, je nutno vyzvat provozovatele firmu Vodaprim s.r.o. k přejímce přípojky. Stavba
kanalizační přípojky musí být provedena v souladu s ČSN 756101 Stokové a kanalizační
přípojky. Protože v obci je oddělená kanalizace je možno na kanalizační síť napojit pouze
splaškové vody z domácnosti a nesmí se napojovat do této kanalizace srážkové /dešťové/
vody. Dále dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
v platném znění není možno stávající domovní septiky a žumpy přepojit na obecní kanalizaci,
tzn. že domovní splašková kanalizace musí být napojena přímo na obecní kanalizační síť a
ČOV, septiky i žumpy musí být vyřazeny z provozu obecní kanalizační sítě. Provozovatel
doporučuje vybudování revizní šachty s čistícím kusem na Vaší domovní kanalizační přípojce
na hranici Vašeho pozemku, která by řešila problém při ucpání domovní kanalizace bez nutné
složité demontáže domovní kanalizace.
Podklady pro zajištění projektové dokumentace kanalizačních přípojek a územního souhlasu
stavebního úřadu v Plasích jsou k dispozici na OÚ Rybnice.
Stočné /množství vypouštěných odpadních vod/, dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., je stanoveno podle směrných čísel roční potřeby vody.
Například je-li v bytě výtok vody, WC a koupelna /sprchový nebo vanový kout/ s průtokovým
ohřívačem nebo elektrickým bojlerem je směrné číslo roční potřeby vody 46 m3 na jednu
osobu. Kalkulace stočného na r. 2009 je 23,70 Kč/m3.
Provozovatel firma Vodaprim s.r.o. Vám zašle smlouvu o stočném na druhou polovinu r.
2009.

V Rybnici dne 23.6.2009

Obecní úřad
a
provozovatel

