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Rostoklaty , 9.10.2015     
 
Majitelům pozemků 406/59 , 406/60, 406/61, 406/62, 406/63, 406/64, 406/65, 406/66, 406/67, 406/68, 
406/70, 406/72, 406/73, 406/75, k.ú. Rostoklaty 
 
Vážení spoluobčané, 
v příloze vám vracíme podepsanou Smlouvu o podmínkách provedení stavby. Děkujeme. 
 
Rádi bychom vás informovali, že zastupitelstvo obce odsouhlasilo dne 5.10.2015 výsledky výběrového 
řízení na zhotovitele dostavby kanalizace ve vaší lokalitě a podpis smlouvy o dílo s vítězem VŘ s firmou 
Stavitelství Řehoř. 
 
V následujících dnech a týdnech budou probíhat stavební práce. Předem vám děkujeme za vaši součinnost. 

Hrubý harmonogram :  
1. ověření hloubky nátoku a  umístění ČŠ  na pozemku se koná ve čtvrtek 15.10.2015 od 15 hod 
2.  elektrický přívod - zajistí a hradí majitel nemovitosti ( viz. níže ) 
3. výroba ČŠ 
4. složení ČŠ u nemovitosti ( ev. na dočasném uložišti v obci ) 
5. sjednání termínu výkopu připojení 
6. umístění ČŠ 
7. osazení technologie ČŠ 
8. kolaudace kanalizace 
9. gravitační přepojování výtoku z domu do ČŠ -  zajistí a hradí majitel nemovitosti ( viz. níže) 
 
Elektropřívod  
Do místa, kde bude umístěna řídící jednotka, je třeba přivést napájecí kabel z domovního rozvaděče. 
Napájecí kabel je nutné zapojit na jistič 10 A charakteristiky B. Typ přívodního kabelu je 5 x 2,5 CYKY. 
Proudový chránič je součástí řídící jednotky. Pokud domovní elektro-rozvod již proudový chránič obsahuje, 
je třeba přívodní kabel zapojit mimo něj. Na elektro-přívod musí být vystavena revize. Vzhledem k termínu 
montáží čerpadel do šachet je třeba přívody připravit ihned. 
 
Napojení nátoku z domu  
Gravitační nátok je  možno připojit až po spuštění hlavní stoky. Před spuštěním hlavní stoky nesmí být 
čerpací jímka ani napojena, ani uvedena do provozu. O termínu připojení gravitačního nátoku budete včas 
informováni. Před napojením na hlavní stoku si vzájemně podepíšeme Smlouvu o odvádění odpadních vod. 
Do čerpací jímky mohou být svedeny pouze splaškové svody z koupelny, prádelny, kuchyně a WC. 
Do šachty nesmí být v žádném případě svedena ani dešťová voda, ani drenáž. 
 
Žádáme vás, dostavte se nejpozději do 16.10.2015 k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového 
finančního příspěvku. Návštěvu si, prosím, předem sjednejte telefonicky. Děkuji.  
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na mob. 724 179 707.      
          

Radka Nováková, starostka 
 


