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KANALIZACE A ČOV KRUMVÍŘ
OZNÁMENÍ O PRŮBĚHU PŘÍPRAVNÝCH GEODETICKÝ PRACÍ
Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat o stavu záměru obce Krumvíř realizovat novou splaškovou kanalizační
síť ukončenou čistírnou odpadních vod (ČOV) v Krumvíři.
Již začátkem listopadu jsme Vám na veřejné prezentaci představili výsledky technicko-ekonomické
studie, kterou si obec nechala zpracovat a z které vzešla nejvhodnější varianta pro oblast řešení
odvádění a čištění odpadních vod v obci. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bude v Krumvíři
vybudována gravitační oddílná splašková kanalizace.
Proces přípravy a realizace stavby bude probíhat v několika krocích:
1) Zpracování dokumentace a vydání územního rozhodnutí – 1. čtvrtina r. 2018
(pouze kanalizační stoky a ČOV)
2) Zpracování dokumentace a vydání stavebního povolení – do konce r. 2018
a. kanalizační stoky a ČOV
b. kanalizační přípojky (připojení jednotlivých nemovitostí)
3) Výběr zhotovitele, žádost o dotaci a realizace stavby – cca r. 2019 - 2020
Aktuálně probíhají přípravné práce pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí tj. geodetické
zaměření obce a inženýrsko-geologický průzkum.
Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro zpracování projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na kanalizační stoky. Aby bylo v budoucnu zajištěno, že
odvedení splaškových odpadních vod z Vašich nemovitostí bude moci být řešeno gravitačně
(samospádem) je při návrhu hloubky uložení kanalizačních stok (kanalizace vedená v uličním prostoru)
nezbytné znát níže uvedené údaje.
V průběhu ledna a února 2018 Vás kontaktují pracovníci geodetické společnosti GEO75 s.r.o.
a sjednají si s Vámi termín schůzky pro zaměření stávající kanalizace Vašeho objektu. Celá schůzka
včetně zaměření bude trvat cca 20 min u každého objektu. Zaměřeno bude (viz též obrazová příloha):
1) Poloha a hloubka zaústění vnitřní kanalizace do stávajícího septiku či jímky (žumpy)
(v obrázku vyznačeno červeně)
Polohu a hloubku zaměří geodet. S dostatečným předstihem prosím zajistěte přístup
k septiku/jímce, tak aby na poklopu nebyly umístěny žádné předměty, ověřte, zda jde poklop
otevřít apod.
2) Poloha a hloubka vyústění vnitřní kanalizace z objektu
(v obrázku vyznačeno oranžově)
Pokud znáte místo a hloubku, kde Vám kanalizace vychází z objektu, připravte si prosím
předem na papír vzdálenost kanalizace např. od rohu objektu a hloubku kanalizace měřenou
od povrchu terénu před domem. Geodet tyto údaje zanese do předem připravené situace
a následně souhlas se zanesenými údaji stvrdíte svým podpisem.
V Krumvíři dne 13. 12. 2017

Jaroslav Komosný
starosta obce
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NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY
K čemu budou zaměřené údaje použity?
-

-

Naměřené údaje o stávající kanalizaci u Vašeho objektu budou použity pouze pro potřeby návrhu
hloubky uložení kanalizačních stok (umístěných v ulici) v rámci řešeného projektu pro územní
rozhodnutí. Získané údaje nebudou nikde zveřejňovány ani předávány dalším nezainteresovaným
stranám.
Získané údaje v tuto chvíli neslouží pro návrh jednotlivých kanalizačních přípojek. Návrh
jednotlivých kanalizačních přípojek bude řešen v následujícím projekčním kroku, kdy bude návrh
projednáván s jednotlivými vlastníky nemovitostí (pokud bude z jejich strany zájem).

Jak bude dohodnut termín zaměření?
-

Pracovníci geodetické společnosti GEO75 s.r.o. Vás budou kontaktovat telefonicky. Eventuálně je
možné termín schůzky dohodnout ústně, geodeti se budou po obci pohybovat dlouhodobě.

Co je kanalizační stoka?
-

Kanalizační stoka je úsek potrubí vedený z pravidla v komunikaci či v jiné části veřejného prostoru,
který odvádí odpadní vody z předmětné oblasti na čistírnu odpadních vod.
Na kanalizační stoku se postupně napojují jednotlivé kanalizační přípojky od odkanalizovaných
nemovitostí.

Co je kanalizační přípojka?
-

-

Kanalizační přípojkou je úsek potrubí vedený od kanalizační stoky (stoka je zpravidla umístěna ve
veřejném prostranství – např. v komunikaci) až k revizní šachtě. Revizní šachta je umisťována
cca 1 m před hranicí pozemku připojované nemovitosti. Kanalizační přípojka bude financována
z rozpočtu obce a dotace SFŽP.
Úsek mezi revizní šachtou a vyústěním kanalizace z objektu je považován za vnitřní kanalizaci
objektu. Realizaci vnitřní kanalizace (tj. úsek mezi domem a revizní šachtou) si zajistí každý vlastník
nemovitosti na své náklady.

Co je gravitační oddílná splašková kanalizace?
-

-

Soustava oddílné kanalizace je tvořena kanalizací dešťovou a kanalizací splaškovou. Splaškové
odpadní vody a srážkové vody jsou odváděny odděleně. Do splaškové kanalizace mohou být
odváděny pouze splaškové odpadní vody (tj. odpad z WC, koupelny, kuchyně apod). Odpadní vody
odváděné splaškovou kanalizací je pak nutné čistit v zařízeních na odstraňování znečištění
z odpadních vod (např. ČOV) na stanovenou míru znečištění.
Gravitační kanalizací odpadní vody odtékají z území samospádem, který zajišťuje dostatečný sklon
potrubí stok.

