Technické podmínky k žádosti o napojení na obecní vodovod
Dne …….. jste předložili žádost o napojení …… v obci Doubravice, k.ú. Doubravice u Dvora
Králové na obecní vodovod. Obec Doubravice jako majitel a provozovatel obecního
vodovodu nemá námitek za předpokladu splnění následujících podmínek:
- odborné práce, spojené s realizací a připojením vodovodní přípojky k hlavnímu řadu,
montáží vodoměru a tlakovou zkouškou provedou firmy, které k tomu mají příslušná
oprávnění. Místo napojení bude před zásypem prosátou zeminou zapískováno.
- termín provedení připojení na hlavní vodovodní řad bude oznámen provozovateli
vodovodu s dostatečným předstihem, aby bylo možno v případě havárie odstavit konkrétní
větev z provozu
- potrubí přípojky bude provedeno z tlakového PE nebo PVC
- vodovodní přípojka bude osazena uzavíracím ventilem v místě napojení na hlavní
vodovodní řad. Doporučujeme, vzhledem ke kvalitě použít materiál od firmy Hawle.
Vzhledem k poloze budoucího uzavíracího ventilu bude jeho osazení provedeno s
ohledem na obvyklé udržovací práce při čištění a osekávání příkopů, zimní údržbu atd.
- v případě, že vodovodní přípojka bude sloužit ještě jiným objektům než je objekt žadatele,
je nutné v místě odbočení ke každému odběru osadit samostatný uzavírací ventil
- vodoměr bude osazen buď v izolované vodoměrné šachtě zabezpečené proti mrazu a
zatékání dešťové a spodní vody, nebo uvnitř stavby v celoročně nezamrzající místnosti.
Vzhledem k dlouhodobým negativním zkušenostem s vodoměrnými šachtami
doporučujeme umístění vodoměru uvnitř stavby
- systém vnitřní domovní instalace bude zabezpečen proti náhlé ztrátě tlaku v dodavatelské
síti vhodným zpětným ventilem
- vnitřní vodovodní rozvod napojený vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad nesmí
být propojen s potrubím zásobovaným z jiného zdroje vody
- montáž vodoměru zajišťuje odborná firma s příslušným oprávněním. Vodoměr bude
oprávněným pracovníkem provozovatele zaplombován. Protože provozovatel zajišťuje
pravidelné cejchování vodoměrů a sjednocuje typy vodoměrů, bude použit vhodný a nový
vodoměr typu KADEN.
- kopie protokolu o montáži vodoměru a tlakové zkoušce přípojky bude předána
provozovateli spolu s v.č. vodoměru a počátečním stavem měřidla.
- vodovodní přípojka včetně uzavíracích ventilů a vodoměru je majetkem investora
- provozovatel má právo přístupu k uzavíracím ventilům a po ohlášení také k vodoměru
- podrobné podmínky provozu přípojky a odběru vody obsahuje Smlouva o dodávce vody,
kterou investor nebo budoucí odběratel uzavře s provozovatelem.
- eventuelní možnost odběru vody před uzavřením výše uvedené smlouvy, např. pro
potřeby stavebních prací, je nutno předem projednat s provozovatelem obecního
vodovodu
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