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Výstavba kanalizace v Mezouni – nejčastější dotazy 

VERZE 29. 5. 2017 

Hloubka výkopu pro hlavní řad Průměrně 2,2 metru (minimální cca 1,9 metru) 

Jak bude probíhat stavba a 
pokládka potrubí 

Nejdříve se vybuduje hlavní kanalizační řad, dále kanalizační 
přípojky na jednu stranu ulice, na závěr kanalizační přípojky na 
druhé straně ulice. Bude tím zajištěn v maximální míře průjezd 
alespoň jedním pruhem. 

Kanalizační přípojka Stavební firma vybuduje od hlavního řadu až na hranici 
pozemku, kde bude potrubí zaslepeno. Přípojku na soukromém 
pozemku si již každý řeší individuálně. Občané se mohou 
následně kdykoli na potrubí připojit (ideálně co nejdříve), ale 
NESMÍ zatím do potrubí vypouštět splašky! Vypouštění bude 
možné až ve zkušebním provozu, kdy bude hotová celá 
kanalizace a funkční přečerpávací stanice. Předpoklad 07/2018. 

Kanalizační přípojka – materiál 
a rozměr 

PVC DN 150 

Kanalizační přípojka a septiky Splašky NESMÍ být do kanalizace odváděny přes jímky (septiky), 
kde dochází ke zdržení odpadních vod. Odpadní voda MUSÍ být 
odváděna přímo do splaškové kanalizace. 
V případě, že nemáte dostatek místa a musí být přípojka vedena 
přes stávající septik nebo v případě, že chcete původní septik 
využít jako revizní šachtu, musí být septik do výše nátoku a 
odtoku zasypán a úsek mezi nátokem a výtokem zatrubněn 
nebo vybetonována kyneta. 

Křížení přípojek Pokud nepůjde jinak, tak lze křížit jednotlivé přípojky. 
Vodovodní přípojka musí být vždy výše než kanalizační. 

Likvidace dešťové vody Do nově budované splaškové kanalizace NESMÍ být vypouštěna 
dešťová voda. Dešťová voda musí být likvidována pomocí 
vsakování na vlastním pozemku nebo vypouštěna odděleným 
potrubím do dešťové kanalizace. 

Oprava komunikací Na hlavní silnici se bude následně kompletně budovat nový 
asfaltový povrch, v postranních ulicích pouze asfaltování výkopů. 
Asfaltování bude probíhat až po několika měsících až podloží 
slehne. 

Poškození přípojek a sítí během 
výstavby 

Za poškození stávajících přípojek nebo jiných inženýrských sítí 
nese stavební firma odpovědnost a musí je opravit v případě, že 
o nich věděla a byla s jejich trasou obeznámena. V opačném 
případě odpovědnost za jejich poškození nenese. Pokud tedy 
občané vědí o přípojkách v jejich vlastnictví, které nemají 
provozovatele (např. dešťové kanalizace apod.), žádáme je, aby 
jejich polohu před zahájením prací stavební firmě nahlásili.  
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Projekt na kanalizační přípojky 
a územní rozhodnutí 

Projekt je zpracován pro hlavní řad i pro kanalizační přípojky 
(veřejná i domovní část). Územní rozhodnutí se vztahuje na 
celou kanalizaci vč. přípojek. Vše za občany tedy řeší obec.  
Nové projekty přípojek a územní rozhodnutí platí i pro Letník, 
neboť se zde buduje od nemovitosti nové potrubí. 
Projekt bude dostupný na webu obce (rubrika Obecní úřad / 
kanalizace). Můžete si zkontrolovat zakreslení přípojky a 
v případě nejasností nás co nejdříve kontaktujte. Příp. můžete 
získat nákres přípojky na obecním úřadě (kopie z projektové 
dokumentace). 

Přečerpávací stanice 3 ks (Pod Hájem, V Lukách, spodní část Letníku) + 1 ks hlavní 
přečerpávací stanice za posledním domem směrem na Vysoký 
Újezd. 

Přečerpávací stanice – zápach Cyklus čerpání je nastaven tak, aby splašky nestihly zahnívat. 
Proto by neměl být žádný zápach cítit. Zápach by mohl být cítit 
během zkušebního provozu, kdy se lidé napojují postupně a 
cyklus čerpání se musí postupně nastavovat podle objemu 
splaškových vod. 

Příspěvek na infrastrukturu 
- prodloužen termín 

V příspěvku od občanů jsou zahrnuté náklady na projekt a 
stavební řízení pro kanalizační přípojku. Příspěvek činí 15 tisíc Kč 
za přípojku (na Letníku u nemovitostí napojených na kořenovou 
čistírnu odpadních vod snížený příspěvek 5 tisíc Kč). Příspěvek je 
nutné zaplatit do 30. června 2017. Platit lze hotově na obecním 
úřadě nebo na účet obce 6621131/0100, variabilní symbol = 
číslo popisné (u parcel uveďte číslo parcely). 

Revizní šachta Revizní šachtu si občané pořizují na vlastní náklady. Revizní 
šachta by měla být umístěna cca 1 m za hranicí pozemku (na 
soukromém pozemku). Existují dva typy dle poklopů – do vjezdů 
a pojížděných ploch se osazují šachty s pojezdovým poklopem, 
v nepojížděných plochách s pochůzným poklopem. V případě 
zájmu občanů může obec poptat hromadně. 

Technický dozor Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Melichar, tel. 602 236 001,  
e-mail: tomasmelichar@volny.cz. 

Termín stavby kanalizace Květen 2017 – červen 2018 

Uzavírky silnic Občané budou průběžně informováni na webu obce + zasílání 
registrovaným uživatelům e-mailem. Před započetím stavby 
v ulici bude stavební firma informovat pomocí letáčků do 
schránek. Bude snaha zajistit maximální průjezdnost, ale 
v některých případech se může stát, že nebude možné několik 
dnů dostat se autem na vlastní pozemek. 

Vytyčování inženýrských sítí Před vlastní stavbou proběhne vytyčení všech inženýrských sítí. 

Zázemí stavební firmy během 
výstavby 

U staré hasičské zbrojnice U Křížku a na louce u autobusové 
zastávky na Letníku. 

 

http://www.mezoun.cz/obecni-urad/kanalizace.html
http://www.mezoun.cz/obecni-urad/kanalizace.html
mailto:tomasmelichar@volny.cz
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Další dotazy můžete psát na obec@mezoun.cz. 
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