Obec Veltruby, Sportovní 239, 280 02 Veltruby, IČ : 00235881 ( dále jen Obec )
Obecní úřad Veltruby, Sportovní 239, 280 02 Veltruby, ( dále jen OÚ )

Souhlas Obce a OÚ k připojení žadatele na hlavní řád podtlakové
kanalizace Obce ( dále jen HŘK)
Obec jako majitel HŘK a OÚ jako silniční správní úřad ve věcech místních komunikací vydává souhlas k
připojení na HŘK

Žadateli ( Jméno, adresa, tel. ):
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V místě připojení na HŘK - GPS souřadnice umístění podtlakového napojení dle portálu
https://mapy.cz, Nástroje, Vlastní bod, ve WGS84 :
dle projektová dokumentace projektanta :
schválené dne :
kým :
za těchto podmínek :
odvětrání gravitačních přípojek bude provedeno potrubím o stejném průměru jako je gravitační
přípojka, minimální dimenze gravitačního potrubí je DN 160
podtlakový ventil bude od firmy Airvac a bude umístěn tak, aby byla umožněna montáž, oprava a
seřízení ventilu z venkovního prostoru kolem šachty
každý budoucí plátce stočného ( vlastník domu ) bude mít do tzv. mokré šachty svedenou vlastní
gravitační přípojku.
žadatel vybuduje novou část kanalizace na vlastní náklady, včetně části realizované na pozemcích
obce a bude písemně informovat Obec o termínech zahájení a ukončení stavby a bude stavebním
dozorem a doloží jeho oprávnění certifikaci k této činnosti
před zakrytím potrubí, ventilů a šachet umožní obci kontrolu a obec bude vždy přizvána na kontroly
stavby stavební dozorem a bude mít právo zápisu dle stavebního deníku
žadatel uvede na vlastní náklady stavbou dotčené pozemky, komunikace a chodníky obce do
původního stavu a zajistí pořízení fotodokumentace stavu před stavbou
záruka na práce na dotčených pozemcích, komunikacích a chodnících obce a jejich uvedení do
původního stavu činí 5 let od předání díla Obci
před zásypem potrubí kanalizace vyzve telefonicky Obec a zástupce provozovatele k možnosti kontroly
uložení potrubí a bude o tom sepsán protokol
hutnění výkopu bude prováděno minimálně po 30 cm
pokud je nutné omezení provozu na komunikacích, chodnících, zajistí přechodné dopravní opatření
před kolaudací proběhnou podtlakové zkoušky při podtlaku -70kPa s poklesem o 1% podtlaku během
120 minut za přítomnosti zástupce obce a provozovatele podtlakové kanalizace.
předá obci jedno paré schválené projektové dokumentace stavebním/vodoprávním úřadem a jedno
paré dokumentace skutečného provedení včetně zaměření v tištěné formě a v digitálním formátu dwg
po trase nového kanalizačního potrubí bude položen vyhledávací vodič a bude vyveden na veřejně
přístupném místě
připojení je možné až po úspěšné kolaudaci nově vybudovaného úseku podtlakové kanalizace a
odstranění všech závad zjištěných při kolaudaci.
po kolaudaci a odstranění závad zjištěných při kolaudaci bude následovat ověřovací provoz po dobu
12 měsíců
dokud obec nepřevezme nově vybudovanou část podtlakové kanalizace do svého majetku řeší žadatel
závady, které nevzniknou obvyklým provozováním kanalizace, s provozovatelem kanalizace mimo
rámec smlouvy s obcí.
Dne :

podpis žadatele(ů)

razítka a podpisy zástupce Obce a OÚ

