
Dobrý den, 

Společně se zástupce TDI panem Korcem vás vítám na dnešní informační schůzce o napojení na 

tlakovou kanalizaci. 

Dne 8.3.2016 vydal odbor životního prostředí a zemědělství Kolaudační souhlas s užíváním stavby  

„ kanalizace Rostoklaty, řady „C1“ a C1a“ + podružné řady a čerpací šachty. 

Odborem ŽP byl odsouhlasen aktualizovaný Kanalizační řád, který je zveřejněn na webu obce. 

Nyní můžete propojit gravitační nátoky ze svých domů do čerpací šachty. 

KANALIZACE A ČOV  

JAK BUDE PROBÍHAT NAPOJOVÁNÍ ? 

1) Gravitační napojení musí být provedeno, tak jak bylo domluveno při naší návštěvě 
v jednotlivých nemovitostech. 

2) O plánovaném termínu napojení  nemovitosti na kanalizaci musí vlastník informovat OÚ ( 
osobně, telefonicky či emailem ), prosíme nejlépe směřovat na pondělí 

3)  Odpadní vody, které zůstanou ve staré jímce, je nutné odvézt fekálním vozem , o posledním 
odvozu jímky na ČOV v Č. Brodě každý majitel předloží potvrzení. Je přísný zákaz jímku 
přečerpat do kanalizace, došlo by k narušení čistícího procesu ČOV. 

4) U předem domluvených nemovitostí proběhne ze strany obce  kontrola funkčnosti plováků. Před 

prvním spouštěním čerpadla je nutné naplnit ČŠ vodou po druhý - vyšší, tj. havarijní plovák . 

Kolik  bude stočné ?  

Pro rok 2016 zůstává stočné stejné jako v 2015 a každému je vyměřeno stočné dle platné vyhlášky, tj. 

35 m3 / rok / os. Poplatek za stočné bude účtován stejně jako poplatek za popelnice, tedy dle 

skutečného počtu osob v domě. Při ceně cca 45 Kč/m3 jsou roční náklady na 1 osobu 1.575 Kč vč. 

DPH 

e) vlastník nemovitosti podepíše při spuštění s obcí Smlouvu  o odvádění odpadních vod, kde uvede 

skutečný počet osob v domě 

  

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ 

Co se nesmí dostat do kanalizace, resp. do ČŠ ?     

• písek, kamínky, hlína apod. 

• vlákniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky, textilie 

• pevné předměty – dřevo, kameny 

• agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, barvy 

• tuky, oleje , oleje z fritovacího hrnce 

• odpad z kuchyňského drtiče 

• dešťové vody 

• vhodné je informovat návštěvy  
 



CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY ? 

Otevřít ČŠ a zkontrolovat, zda není zaseknutý plovák, plovák  uvolnit.  

Volat obsluhu ČOV.   

V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele ČŠ budou náklady na 

opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem ČŠ. 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo připravuje vydání OZV o zhodnocení pozemku za možnost 

připojení na kanalizaci, doporučujeme napojení a podepsání smlouvy co nejdříve, tak aby se vás 

tento poplatek netýkal. Záměrem ZO je osvobodit všechny ty vlastníky, kteří mají podepsanou 

smlouvu a hradí stočné.  

Závěr : Kanalizace vč. čerpacích šachet je v majetku obce.  Provozovatelem kanalizace a ČOV je Obec 

Rostoklaty. Kanalizace není provozována za účelem zisku. 

Vizitka : 

Pro hlášení poruchy čerpadla tlakové kanalizace 

Radka Nováková, starostka – mob. 724 179 707 

Lukáš Dobřanský, obsluha ČOV – mob. 776 175 030 
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