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Podmínky - Vodovodní přípojka
Provozovatel a vlastník vodovodního řadu – Obec Přemyslovice
Při realizaci výše uvedené akce dojde ke střetnutí se zařízením v naší správě.
1. Vodovodní přípojka bude provedena dle předložené PO v souladu s platnou ČSN.
2. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k
vytýčení vodovodního potrubí (starosta obce, mob.: 777 899 502).
3. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení) vodovodního řadu nebo
(přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného
vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu.
4. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu a (přípojek)
požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové
uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou
potřebu a (přípojek) požadujeme provádět výkopové práce ručně.
5. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na
potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (starosta obce,
mob.:777 899 502). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách budou uloženy do nivelety
upraveného terénu (kontrola, zápis).
7. Vlastní navrtáváku a realizaci vodovodní přípojky provede předem oznámená odborná
firma. Zemní práce si zajistí na své náklady zhotovitel stavby.
8. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Délka vodovodní
přípojky po soukromém pozemku od napojení na řad po vodoměr nesmí být delší více
jak 10m. Vodoměr musí být přístupný, zabezpečený proti poškození především proti
zamrznutí. Potrubí vodovodní přípojky vedené v objektu bude zataženo v chráničce.
9. Potrubí vodovodní přípojky od napojení na řad po vodoměr nesní být přerušeno,
potrubí bude bez spoje.
10. Při montáži přípojky je potřeba dodržet naše podmínky, pokud při realizaci nebudou
splněny naše podmínky, nebude přípojka uvedena do provozu.
11. Z hygienického hlediska je nepřístupné propojení vody z vlastního zdroje a z
vodovodu pro veřejnou potřebu
12. Před zahájením odběru pitné vody uzavřou vlastníci nemovitosti smlouvu o dodávce a
odběru vody s provozovatelem vodovodu.
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