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BÍTOVANY – SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Vážená paní / Vážený pane,
obec Bítovany má vydáno stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace s následným výtlakem
odpadních vod do kanalizace v Zaječicích. V rámci výstavby uličních stok budou vysazeny odbočky
pro domovní kanalizační přípojky.
Aby provedení kanalizační přípojky odpovídalo technickým požadavkům, je nutné, aby proběhla
obchůzka projektanta jednotlivých nemovitostí se zjištěním stávajícího stavu odkanalizování
objektu. Následně bude s Vámi navržena trasa splaškové kanalizační přípojky do nově navržené
splaškové kanalizace. Obchůzka bude podkladem k vyhotovení projektové dokumentace
splaškových kanalizačních přípojek, na něž bude hromadně vydáno povolení (územní rozhodnutí).
Z tohoto důvodu budou v obci probíhat obchůzky projektanta za účelem návrhu trasy vedení
kanalizačních přípojek z domu až do navržené splaškové kanalizační stoky ve dnech:
•
•
•

čtvrtek 10. března 2022 v dopoledních i odpoledních hodinách;
pátek 11. března 2022 v dopoledních i odpoledních hodinách;
sobota 12. března 2022 přednostně v dopoledních hodinách.

Základní informace pro občany obce Bítovany budou prezentovány
ve středu 16. února 2022 od 17 hodin, na sále obecního úřadu.
Doporučujeme účast. Pokud vám tento termín nevyhovuje, lze si individuálně domluvit
schůzku s paní starostkou (tel.: 724 549 327)
Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody z nemovitostí, tzn. vody z kuchyně,
koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn.
dojde k odklonění potrubí před stávajícím septikem (žumpou, domovní čistírnou) a tyto objekty
budou tímto krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí.
Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní šachta o průměru 400 mm, která bude přednostně
umístěna na veřejném pozemku, pokud toto umístění nebude technicky možné, bude revizní šachta
umístěna na soukromém pozemku u dané nemovitosti (za plotem). Nově navržená kanalizační
přípojka by měla vést min. 1,5 m od stávajících budov a je třeba respektovat ochranná pásma cizích
inženýrských sítí (vodovod, elektrické vedení, sdělovací kabely atp.).
Stávající kanalizace v obci zůstane zachována beze změny pro potřeby odvedení dešťových vod.
Případné dotazy ohledně obchůzky směřujte prosím na projektanta (pracovní dny 730 – 1530 hod.):
RECPROJEKT s.r.o.,
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Vojtěch Vican
Tel.: 777 907 920
E-mail: vican@recprojekt.cz

Pavla Peřinová, starostka obce

