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Přepojovaní a spouštění kanalizačních přípojek 
 

Připojení nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu je možné ode dne 

24. 6. 2020. 

Potřebné dokumenty ke zprovoznění kanalizační přípojky.  

Návod k realizaci kanalizační přípojky – soukromé části – budou uvedeny kontakty na možnost využít 

doporučených pracovníků k provedení soukromé části přípojky, dále kontakt na odpovědného 

pracovníka firmy Stavokomplet (který provede kontrolu zapojení do šachty – pokud si připravujete 

sami, nezahazujte cca 1 m před šachtou. Dále provede kontrolu dokumentů, které mu budou do Vás 

předány vyplněné, podepsané a uvede přípojku do provozu. Od této chvíle můžete přípojku užívat a 

začíná se počítat stočné. Bez potřebných dokumentů nelze kanalizační přípojku zprovoznit! 

 
Dokumenty, které budou od Vás požadovány, jsou: 
  

1. Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod  - dva výtisky 
2. Dodatek ke smlouvě (podepisuje se jen v případě, že je objekt napojen pouze na veřejný 

vodovod, v nemovitosti není užíván vlastní zdroj vody – např. studna) 
3. Čestné prohlášení vlastníka nemovitosti 1 – soukromá část kanalizační přípojky je 

vybudována jako vodotěsná 
4. Čestné prohlášení vlastníka nemovitosti 2 – o počtu osob skutečně užívajících nemovitost  
5. Souhlas obce Lhota s napojením nemovitosti na tlakovou kanalizaci.  

 

Veškeré dokumenty budou od 22. 6. 2020 přístupné na webových stránkách obce (bez souhlasu obce 

ten, k vyzvednutí na obci) a v tištěné podobě k vyzvednutí na OÚ.   

Tyto dokumenty bude nutné předat odpovědnému zaměstnanci v době samotného přepojení  

na tlakovou kanalizaci. Bez těchto dokumentů nelze tlakovou kanalizaci užívat.  

Dále bude zveřejněn informační leták  

 Informace pro zákazníky v případě poruchy  

Stočné je stanoveno dle současných cen na tlakové kanalizaci ve Svazku obcí Cecemínsko a činí 

55,34 s DPH (50,31 bez DPH) za 1 m³.  

Radka Kratochvílová, starostka obce Lhota      ve Lhotě 16. 6. 2020 
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