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na výše uvedenou stavbu dáváme následující vyjádření

Stávající zaŕizęni bude před zahájenim před zahájením prací výyčeno pracovníky provozu vodovodů a
kanalizací.
Práce na přípojkách budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovoĺItŻ Toužim PS 05 (p. Klement, tel.:
724 I25386, email:dklement@vodakva-cz) a kanalÍzace PS 09 (p. DieÍl. tel.: 602835474,emaít:
rĺIÍetl@vodakvacz)abude postupováno dle jejich pokynů'
Vodoměrná sestava osazená ve vodoměrné šachtě za napoiením na řad, bude zabezpečena proti
mrazu a poškozenía její osazení bude provedeno naším provozem vodovodů, rovněŽ velikost a typ
vodoměru bude určen našímprovozem.
Na přípojce budou pouŽiý materiály běŽně pouŽívanév působnosti Vodakvy.

Specifikace použitého materiálu bude před zaháiením pľací odsouhlasena příslušnÝm provozem
PS 05 a PS 09.
Sdělujeme, Že napojení přípojek mohou provést pouze pracovníci příslušných provozů.
Rovněž před záhozem přípojek budou přizváni pracovníci našeho provozu
Vnitřní svislé kanalizační potrubí bude dle ČsN z: ó760 Vnitřní kánalizace odvětľáno nad střęchu

objektu a bude zajištěnajeho plynotěsnost'

Zaŕízeni, která v místě připojení do veřejné kanalizace jsou pod úrovnípřilehlého terénu, a která je
moŽno odvodnit bez přečerpánĺ, nesmí umoŽňovat při vzduté hladině vody ve stokové síti zaplavení

objektu. Tato ohroŽená zaŕízeni a plochy se musí chránit technickým opatřením' např. zpětnou kiapkou.
Toto opatřeníje dáno ČSN 73 67 60 Vnitřní kanalizace.
Investoľje povinen doloŽit doklad o provedení zkouŠky vodotěsnosti kanalizační přípojky včetně šachet
a doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodní přípojky.

Investoriepovinensepsatsnašíspolečnostísmlouvunaodběrpitnévodyaodkanalizování.
12. Investor je povinen zajistit zaměření skutečného provedení stavby (přípojek) před záhozem a
předat na CD na Vodakvu.

13' Při souběhu a kŕiŽenípřípojek sostatními inŽenýrskými sítěmi nutno
Prostorové uspořádání sítítechnického vybavení'
14. Vodovodní a kanalizačnípřípojka bude provedena v souladu s
s ČsN zs 6l0l Stokové sítě a kanalizační přípojky.
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Vodovodní přípojky a

situování obiektu. včetně případného oplocení apod. nutno respektovat ochľanné pásmo

vodovodu a kanalizace' které je min. l,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm)
a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U vodovodních a
kanalizačních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichŽ dno je uloŽeno v hloubce větší neŽ 2,5 m pod
upľaveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšujío l,0 m.
Do splaškovékanalizace budou odváděny pouze splaškovévody z objektu.
Vypouštění odpadních vod bude v souladu s příslušným kanalizačnímřádem obce.
Upozorňuieme. že vÝstavba přípoiek. reso. ieiich zprovoznění ie podmíněno výstavbou. kolaudací
řádnÝm provozováním inženÝrskÝch sítív dané lokalitě.
Při zohlednění a akceptování výše uvedeného souhlasíme s realizací RD a přípojek a vydáním
stavebního povolení.

Předmět proiektu:
Projekt řešívodovodní přípojku pro stávající dům čp. 254 v Ulici 9. května v k. ú. LuŽná u Rakovníka'
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Bytový dům slouŽí jako administrativní budova firmy Lesy
potřeby (4 bytové jednotky).

ČRs. p.

a

část domu

je

a lit n e

určena pro bytové

Vodovodní přípojka bude provedena napojením na nový vodovodní řad PE l l 0

a bude provedena z PE 50 v délce
209 m. Vodoměrná šachta budę umístěna za napojením na řad. S přípojkou bude položen identifikačnívodič.

Kanalizačnípřípojka bude napojena do koncové šachty na nově zíizenésplaškové kanalizačnístoce PP DN 250'
Kanalizačnípřípojka je navrŽena z trub polypropylenových PP DN l 50 a budę v délce l 33'50 m.
Na konci kanalizačnípřípojky bude zřízena revizní šachta (RŠl)'kruhovĄ DN l0o0 mm, zÍizentt z betonových
skruŽí.

Součástí stavby kanalizační přípojkyje i venkovní čast vnitřní leżatékanalizace aŽ po stávající šachtu' kde bude
propojena stávající leŽatákanalizace vedoucí do stávající čistĺmyodpadních vod.
Revizní šachta ( v projektové dokumentaci značená RŠs) uuoe kompletně vyměněna.
Venkovní část vnitřní kanalizace bude provedena ze stejného mateľiálujako kanalizační přípojka.
Na trase ležatékanalizace jsou navrŽeny revizní šachty kruhové DN l000 mm, zÍízenéz betonových skruŽí.
Revizní šachty budou opatřeny litinovými kruhovými poklopy DN 600 mm, třídy zatiŹeni D 400. ČoV bude
zrušena.

Dešťovévody budou likvidovány samostatnou dešťovou kanalizací do vsakovacího objektu'
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Celková potřeba vody činí560 m] za rok.
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