
Obecní úřad Mezouň 
Mezouň č. 72, tel: 311675198, PSČ 267 18 pošta Karlštejn 

 

 

Informace k vodovodním přípojkám 

Začátkem října nabude právní moci kolaudační souhlas na stavbu vodovodu v Mezouni – 

hlavní a odbočné řady a veřejná část domovních přípojek. 

Zhotovení domovní části přípojky vodovodu si bude muset každý občan zajistit sám, 

popřípadě dodavatelsky. 

Na Městský úřad Beroun, odbor výstavby, je nutno podat vyplněný formulář „OZNÁMENÍ 

O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU“. Tento formulář můžete 

získat na Městském úřadě v Berouně, odbor výstavby. Také je ke stažení na webových 

stránkách www.mesto-beroun.cz nebo přímo na webu obce Mezouň v rubrice „Obecní úřad – 

Vodovod“. 

K vyplněnému formuláři je třeba doložit: 

- výpis z evidence nemovitostí,  

- kopie katastrální mapy se zakreslením umístění na pozemku 

- technický popis provedení a parametry (řeší projekt zpracovávaný VaKem Beroun  

pro jednotlivé žadatele) za Kč 1 000,-- 

 

Na formuláři v části žadatel musí být vyjmenováni všichni vlastníci jako na výpisu 

z evidence nemovitostí nebo musí být doložena plná moc k zastupování. 

 

Osazení vodoměrné soustavy 

Po zajištění všech náležitostí a vydání územního souhlasu odborem výstavby Městského 

úřadu v Berouně se občané mohou obrátit na firmu VaK Beroun s žádostí o instalaci 

vodoměrné soustavy. 

 

Telefon na  VaK  Beroun       p. Tomsa   311 747 125, mobil   606 666 908    

    p.  Lutsbauer        602 484 924 

Bezplatná infolinka                800 100 663, ústředna   311 747 111 

http://www.mesto-beroun.cz/


Osazení vodoměrné soustavy bude provádět správce a provozovatel vodovodu VaK Beroun 

za cenu dle rozpočtu předloženého v příloze  

 

Stanovisko k vodoměrným šachtám od správce vodovodu VaK Beroun: 

Dále krátké info k tomu, kdy je nutné šachtu realizovat: 

  1)    V případě, že je přípojka příliš dlouhá (vzdálenost od napojení k řadu k vodoměru nad 

15 m, posoudí provozovatel). 

Vodoměrná šachta musí být umístěna na pozemku vlastníka připojené nemovitosti a to 

co nejblíže k místu napojení na veřejný vodovod (cca 1 m za hranicí pozemku). 

  2)    V případě změny směru bude šachta umístěna v místě lomu. 

  3)    V případě vysazovaných přípojek dokončovaných v pozdější době, např. pro stavební 

parcelu, musí být tyto přípojky bezpodmínečně ukončeny ve vodoměrné šachtě. 

 

V případě kruhových plastových šachet je minimální vnitřní průměr 1.200 mm a veškeré 

prostupy musí být řešeny jako vodotěsné. 

 

Vodoměrná šachta 
 

a) Stavební řešení (viz. obr. 1). 

Minimální světlé rozměry šachty budou 1200 x 900 x 1800mm (d x š x v). 

Konstrukce šachet bude monolitická z vodostavebního železobetonu, bez odvodnění. 

K zachycení případných úniků vody bude dno šachty vyspádováno (spád 3%) do jímky o 

rozměrech 300 x 300 x 200mm ve dně šachty. Jímka bude zakryta pororoštem (7) 

z kompozitních materiálů (např. od firmy Ronn Drain Complet). Vnitřní povrch stěn a dna 

šachty budou opatřeny izolačním nátěrem na bázi vnitřní krystalizace - nátěry typu 

XYPEX, LADAX, apod.. U šachet mimo zpevněné plochy bude úroveň násypu provedena 

min. 600mm nad okolní terén a vstupní komínek bude vytažen 150mm nad nasypaný 

terén. Okolo komínku bude proveden chodníček z betonových dlaždic 300 x 300mm 

s vyspádováním 3% od vstupu. Vnitřní rozměry vstupního komínku budou 800 x 600mm. 

Vstup bude opatřen poklopem z ocelového rýhovaného plechu (1) s navařenými očky pro 

možnost uzamčení visacím zámkem. Součástí vstupu bude i madlo (2) a opěrka pod 

poklop (3). U šachet v komunikacích a ostatních zpevněných plochách se budou i nadále 

používat poklopy litinové. Těmto poklopům musí být přizpůsoben vstupní otvor, který 

v těchto případech bude čtvercový o rozměrech 700 x 700, příp. 600 x 600mm. Vstup do 

šachty bude po hliníkovém žebříku řady PROFI (4) kotveného do stěny a dna. Prostupové 

kusy potrubí (6 - tvarovky TP z tvárné litiny) budou těsněny buď přímo při betonáži 

pomocí bentonitových těsnících pásků WATERSTOP (5), případně dodatečně pomocí 

pryžového těsnění (např. TAYLOR SEAL, DISA). U prostupových kusů bude dodržena 

vzdálenost mezi vnitřní přírubou a stěnou šachty na straně před vodoměrem min. 

250mm a na straně za vodoměrem min. 350mm (viz. vystrojení).  

Výše uvedené závěry týkající se stavebního řešení platí pro šachty 

z monolitického vodostavebního železobetonu, ale dle místních podmínek je 

možno použít i šachty z plastických hmot s obetonováním vnějších stěn. 

V těchto případech je nutno se při řešení některých výše uvedených specifických 

částí (např. těsnění prostupových kusů potrubí), řídit pokyny výrobce. 



Pro měření odběru vody na vodovodních přípojkách s vodoměrem QN 2,5 je 

možno aplikovat i jiné technické a konstrukční řešení (např. vodoměrná šachta 

firmy Hawle, vodoměrná šachta ATPLAS firmy Aquion atd.). Podmínkou použití 

řešení je vodotěsnost šachty a přístup k vodoměru odpovídající bezpečnosti 

práce. Při použití standardní šachty u domovní přípojky může být výškový 

rozměr zmenšen na 1600mm. 

 

 
 
Obr.1 



                    Vodovody a kanalizace Beroun,  a.s.  
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  www.vakberoun.cz 

 
               Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2378. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obec Mezouň - Zřízení odběrného místa 
  

DPH 

 

    Zřízení odběrného místa (hradí odběratel) 4 000 Kč 

 

 

 Zpracování podkladů a uzavření smlouvy 350 Kč 

  Skladové hospodářství a ostatní režijní náklady 250 Kč 

  Vedení zakázky 300 Kč 

 
9% 

Montáž VDM sestavy 450 Kč 

 Materiál VDM sestavy 2 000 Kč 

  Propojení s vnitřním vodovodem vč. dezinfekce a proplachu 450 Kč 

  
  

  
Doprava 200 Kč 

 

 

 

 

19% 

     Vodoměr (hradí vlastník vodovodu) 500 Kč 

   

     Cena celkem 4 500 Kč 

   

     uvedené ceny jsou bez DPH 
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