TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA VODOVODNÍ
ŘADY VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI
Vltavotýnská teplárenská a.s., Budějovická 82, Týn nad Vltavou
Požadavky na technické provedení přípojek
1. Každá nemovitost, případně každé popisné číslo u domů s více vchody, má mít samostatnou
vodovodní přípojku. Vlastníkem vodovodní přípojky je majitel objektu, příp. investor.
2. Více přípojek pro jeden objekt nebo rozsáhlejší areál je možno zřídit jen výjimečně po dohodě s
provozovatelem.
3. Pro napojení přípojky se používají navrtávky, pokud to není technicky možné, je vysazena odbočka.
Odbočení a navrtávka je součástí vodovodního řadu včetně uzávěru na přípojce.
4. Pro materiál přípojek a jejich ukládáni platí totéž co pro vodovodní řady.
5. Na stávajícím potrubí je nutno navrtávku provést příslušným navrtávacím pasem.
6. Profily přípojek vychází z hydrotechnického výpočtu.
7. Přípojky do DN 50 včetně jsou prováděny pokud možno z jednoho kusu potrubí.
8. Trvale nepřístupné spoje jsou prováděny výhradně elektrotvarovkami.
9. Prostupy potrubí ve stěnách nebo pod základy musí být provedeny tak, aby byla zajištěna jejich
úplná vodotěsnost a plynotěsnost. U novostaveb je potrubí vedeno v chráničce, u dodatečně
prováděných prostupů stěnami chránička není nutná.
10. U veřejných budov je u nových přípojek ke kolaudaci požadován rozbor vody v rozsahu zkráceného
rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění, odebraný na výtoku z přípojky nebo vnitřních
rozvodech.
11. Provozovatel si vymiňuje právo na kontrolu provedení přípojky bezprostředně před záhozem v celé
její délce.
12. Trasa přípojky musí být navržena co nejkratší bez zbytečných lomů.
Doklady pro uzavření smlouvy o dílo na provedení vodovodní přípojky
1. Platné stavební povolení (včetně nabytí právní moci) nebo územní souhlas - 1 x kopie.
2. Projektová dokumentace vodovodní přípojky s uvedením čísla jednacího, pod kterým byla PD
odsouhlasena - l x kopie.
3. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy.
4. Přihláška k odběru vody - k dispozici v sídle firmy.
5. Fyzické osoby: datum narození (popř. č. účtu k vrácení přeplatku).
6. Právnické osoby: IČ, DIČ, razítko, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, č.účtu.
7. Plná moc k objednání - neobjednává-li majitel nemovitosti (není nutné notářské ověření).
Projektová dokumentace vodovodní přípojky
1. Technická zpráva včetně základních hydrotechnických výpočtů.
2. Situace širších vztahů s označením napojované nemovitosti (1:500, popř. 1:1000)
3. Podklady o sítích - (vydává technická evidence - archiv).
4. Situace nemovitostí (1:100, 1:200, popř.1:500)
5. Půdorys přípojky s umístěním vodoměru (1:50, popř. 1:100)
6. Podélný profil přípojky.
7. Vodoměrná šachta, specifikace typu a poklopu.
8. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy.
Všechny výkresy musí být označeny řádnou rozpiskou s uvedením místa stavby (investor, adresa, parcelní
číslo). Dokumentace nebude bez těchto příloh odsouhlasena !

