TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘÍPOJKY NAPOJOVANÉ
NA KANALIZACI VE VLASTNICTVÍ OBCE KÁJOV
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘÍPOJKY
Projektovou dokumentaci kanalizační přípojky může zpracovat pouze odborný projektant - právnická
nebo fyzická osoba, která má dle platných právních předpisů oprávnění k projektové činnosti.
Při zpracování projektu musí být respektována ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN
73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a další platné právní předpisy, včetně požadavků
provozovatele a vlastníka kanalizační sítě.

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘÍPOJKY
1. Technická zpráva s popisem - profilu přípojky, materiálového provedení přípojky, informace o
vypouštěné odpadní vodě a popis dalších použitých zařízení (odlučovač, lapač apod.). U objektů
pro podnikatelské účely je třeba doložit hydrotechnické výpočty produkce odpadních vod (denní
množství, maximální denní odtok, roční odtok) a popis dalších použitých zařízení.
2. Přehledná situace (v měřítku 1 : 5000).
3. Podrobná situace (v měřítku 1 : 500) se zákresem objektu, pro který je přípojka zřizována,
stávajícího kanalizačního řadu, navrhované přípojky, dalších inženýrských sítí připojovaného
objektu. V situaci je třeba uvést čísla parcel všech stavbou dotčených pozemků a číslo popisné
nejbližšího rodinného domu.
Údaje o kanalizační síti a možnosti napojení nemovitosti poskytuje : (platnost podkladů je 2
roky)
- obecní úřad
4. Podélný profil kanalizační přípojky - jednoduché schéma v přijatelném měřítku včetně kót;
V podélném řezu je třeba kromě jiného vyznačit polohy všech inženýrských sítí, které přípojka
křižuje.
5. Půdorys ležaté kanalizace objektu včetně zakreslení čistící šachty, čistících tvarovek, případných
zpětných klapek a ostatních objektů na vnitřní kanalizaci (odlučovače, lapače apod.).
6. Podélný profil hlavního (páteřního) domovního kanalizačního svodu.

TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
1. Každá nemovitost má mít jednu kanalizační přípojku. Více kanalizačních přípojek je možné zřídit
v odůvodněných případech (velký objekt, spád u gravitační kanalizace).
2. Napojení kanalizační přípojky na jinou kanalizační přípojku je možné pouze se souhlasem
vlastníka stávající kanalizační přípojky a provozovatele.
3. Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150 mm. Při jmenovité světlosti větší než
DN 200 mm je nutno doložit projektovou dokumentaci hydrotechnickým výpočtem.
4. Kanalizační přípojka má být co nejkratší a v přímém směru (od napojení na veřejnou kanalizaci po
čistící revizní šachtu).
5. Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 mm je 18 ‰ a
jmenovité světlosti DN 150 mm je 20 ‰. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 ‰.
6. Pokud není ve stoce nebo šachtě vložka nebo odbočka, je nutné pro připojovací kus přípojky
vyfrézovat a osadit stokovou vložku dle EN 1610. Na potrubí nebo konstrukci stoky nesmí
vzniknout trhliny, nebo jiná poškození. Připojení musí být pod úhlem 15° až 60°.

7. Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do horní poloviny profilu stoky. Výjimečné, a to
pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace, lze přípojku do DN 200 mm zaústit do
vstupní a revizní šachty. V tom případě je zaústěna dnem v úrovni hladiny průměrného
bezdeštného průtoku.
8. Čistící revizní šachta osazená na kanalizační přípojce musí mít min. vnitřní průměr 400 mm.
9. U provozoven, u nichž je předpoklad vypouštění znečištěných odpadních vod z výroby, je nutno
osadit čistící revizní šachtu o vnitřním průměru 600 mm tak, aby zde bylo možno dle potřeby
instalovat odběrové zařízení kontrolních vzorků.
10. Čistící šachta se zpravidla osazuje v místě, kde kanalizační přípojka přechází z veřejného
prostranství na pozemek majitele nemovitosti - vlastníka kanalizační přípojky.
11. Ochranné pásmo (území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na každou
stranu) nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit.

SEZNAM PŘÍLOH
K1 - Vzorová kanalizační přípojka, odkanalizování přímo z objektu
K2 - Vzorová kanalizační přípojka, odkanalizování objektu z revizní šachty
K3 - Vzorová kanalizační šachta PVC
K4 - Vzorový výkres šachty s kónusem dle DIN 4034.1
K5 - Vzorový výkres šachty se zákrytovou deskou dle DIN 4034.1
K6 - Vzorový výkres stupadel v kanalizační šachtě dle DIN 4034.1
K7 - Čistící kus, zpětná klapka

K1 - VZOROVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, ODKANALIZOVÁNÍ PŘÍMO Z OBJEKTU

K2 - VZOROVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU Z REVIZNÍ ŠACHTY

K3 - VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA PVC

K4 - VZOROVÝ VÝKRES ŠACHTY S KÓNUSEM DLE DIN 4034.1

K5 - VZOROVÝ VÝKRES ŠACHTY SE ZÁKRYTOVOU DESKOU DLE DIN 4034.1

K6 - VZOROVÝ VÝKRES STUPADEL V KANALIZAČNÍ ŠACHTĚ DLE DIN 4034.1

K7 - ČISTÍCÍ KUS, ZPĚTNÁ KLAPKA

