POZVÁNKA
na jednání o výstavbě stokové sítě v obci Pěnčín.
Jednání proběhne ve dnech 30.9. až 1.10.2011 ve Sportovním areálu v Pěnčíně.
Program viz. níže.
Předmětem úvodního jednání s majiteli nemovitostí bude:
1.
2.
3.
4.

Podání informací o projektu výstavby stokové sítě.
Zjištění umístění žump, resp. septiků, tras stávajících kanalizačních přípojek v jednotlivých
nemovitostech.
Zjištění současného způsobu nakládání s dešťovými vodami (napojení do stávající kanalizace,
akumulace v sudech, povrchový odtok atp.).
Konzultace způsobu napojení nemovitostí na nově budovanou splaškovou kanalizaci, tj. konzultace
nejvhodnější trasy nové splaškové kanalizační přípojky z pohledu majitele nemovitosti. Splašková
kanalizační přípojka je určena pro odpadní vody z kuchyně, koupelny a WC.

Účast všech majitelů nemovitostí nutná. Brýle, telefonní kontakty, nákresy současného
odkanalizování s sebou (vyplněný dotazník pro návrh splaškové kanalizace v obci)!
Obecné informace o projektu budou podány v sobotu 1.10.2011 od 8:00 - 9:00 hod (tato část
programu je společná pro všechny skupiny), občané zde mohou vznést případné dotazy.

Program:
Pátek 30.9.2011(dvě pracovní skupiny najednou)
13:00 - 15:00 hod

Skupina č. ] - domy č.p.: 2, 4, 5, 8, 10, 15, 19,21,23,26,30,33,

43,

47,54,55,59,60,61,65
Skupina

15:00- 17:00 hod

Č.

2 - domy č.p.: 17,68,85,86,89,90,92,93,94,

101, 106,
108,109,111,112,122,203,269,270,289,
MeD, poradna, st. místo na p.č. st.27/4

Skupina č. 3 - domy č.p.: 127, 129, 131, 141, 143, 146, 153, 154, 155,

157,162,163,164,174,175,180,183,185,
191,197
Skupina

Č.

4 - domy č.p.: 208, 212, 223, 229, 230, 231, 236, 240, 242,

254,255,256,257,258,259,260,264,265,
266,271
17:00- 19:00 hod

Skupina

Č.

5 - domy č.p.: 1, 6, 7, 9, 11,22,25,32, 114, 115, 117, 161,

177,195,232,262,268,272,274,281
Skupina č. 6 - domy č.p.: 28,29,31,35,37,38,39,40,42,44,45,48

50,51,52,53,56,62,66,69,70

Sobota 1.10.2011 (dvě pracovní skupiny najednou)
8:00 - 9:00 hod
9:00 - 11:00 hod

obecné informace o projektu
(společná část pro všechny skupiny)
Skupina

Č.

1 - domy č.p.: 3, 18,27,34,36,46,

stavba na p.č. st.377,
49,58,63,64,67, 71, 77, 78, 96, 98, 99, 100,
119, 120, 121, 123,

Skupina

Č.

2 - domy č.p.: 132, 144, 148, 152, 156, 167, 168, 169, 176,

186,188,194,196,198,199,205,211,243,
244, 278, 279, budoucí st. na p.č. 1288/3
11:00 - 13:00 hod

Skupina

Č.

3 - domy č.p.: 14,41, 104, 124, 128, 138, 139, 140, 142,

145,147,149,150,151,158,159,160,170,
251,261,
Skupina

Č.

4 - domy č.p.: 135, 171, 172, 173, 178, 179, 181, 184, 187,

189,190,192,193,215,216,218,219,220,
221,222
13:00 - 15:00 hod

Skupina

Č.

5 - domy č.p.: 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87,

88,91,95,97,102,103,105,165,166,225,
226,286
Skupina

Č.

6 - domy č.p.: 107, 110, 113, 116, 118, 126, 130, 133, 134,

137,224,227,228,234,235,237,
p.č. st. 366, 238, 239, 241, 282
15:00 - 17:00 hod

Skupina

Č.

stavba na

7- domy č.p.: 245,246,247,248,249,250,252,253,263,

stavba na p.č. st.27/2, 267, 275, 276, 277, 280,
283,284,285,287,288
Skupina

Č.

8 - domy č.p.: 125,200,201,202,204,206,207,209,210,

233,290,291,292,295, dále všechny
nemovitosti neuvedené v předcházejících
skupinách (i zamyšlené stavby)
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Doplňující informace k jednání
Splaškové odpadní vody z Pěnčína budou odváděny na nově budovanou ČOV v Laškově. Na ČOV budou
odváděny pouze splaškové odpadní vody (kuchyň, koupelna, záchod. prádelna)! Stávající kanalizace bude
zachována a bude odvádět jen dešťové odpadní vody.
V rámci jednání by měla být domluvena trasa nové splaškové kanalizační přípojky. Doporučujeme tedy
obyvatelům, aby si promysleli pokud možno co nejkratší a co nejlevnější trasy přípojek (tj. zdali přípojka
povede průjezdem, zahradou, okolo domu, sklepem, společně se sousedem atd.). Máte-li výkresy se
zakreslením stávajícího stavu, pak je můžete vzít s sebou na jednání. Dále bude řešeno, zdali je nemovitost
možno odkanalizovat gravitačně nebo bude nutná čerpací stanice? Dno nové splaškové kanalizace bude min.
1,8 m pod terénem, dle potřeby i více (max. cca 2,5 m). Minimální výška krytí nové přípojky je cca 0,7 m
(nezámrzná hloubka).
Gravitační přípojka bude z plastového materiálu o vnitřním průměru 150 mm. Minimální spád kanalizační
přípojky by měl být 2 cm na metr délky přípojky (např. pro 10m dlouhou přípojku musí být spád min. 20
cm). Stávající žumpy a septiky musí být zrušeny nebo odstaveny z provozu (např. přemostěním, resp.
změnou trasy přípojky).
Dle Zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je napojení na kanalizaci pro
veřejnou potřebu povinné!
Více informací bude poskytnuto na jednání.
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DOTAZNÍK PRO NÁVRH SPLAŠKOVÉ KANALIZACE" V OBCI'

" ,"

Stávající stav nemovítosti v odvedení odpadních vod (spaškových, dešťových)
a možnost napojení na budoucí splaškovou kanalizaci
1. Obec:
2. Číslo popisné:
3. Číslo parcely (stavební parcela nemovitosti):
4. Majitel nemovitosti (nebo osoba jednajícíjménem

majitele):

5. Telefon, mobil:
6. E-mail:
7. Jste trvale bydlící? (po celý rok), uveďte počet osob:
8. Jste sezóně bydlící? (chalupáři), uveďte kolik dnů v roce a počet osob:
9. Máte žumpu (t:)? (nemá odtok, vyváží se):
10. Máte septik (S)? (má přepad, většinou je komorový):
11. Máte domácí čistírnu odpadních vod (DČOV)? (s povolením k vypouštění odpadních vod):
12. Popis základových poměrů (vyplňte pokud je vám známo - uveďte možné komplikace
např. skála, vysoká hladina podzemní vody, tekuté písky atd ..... ):

13. Výškový rozdíl mezi úrovní komunikace a nemovitosti (vyplňte v případě, je-li nemovitost
více než 1,0 m pod úrovní komunikace):

14. Hloubka uložení potrubí na odtoku
HL. I (odtok z nemovitosti):

,I

HL. 2 (odtok ze žumpy, septiku, DčOV):
HL. 3 (hloubka žumpy, septiku, DČOV):

15. Zde uveďte, jestli splaškové vody z nemovitosti spojíte v místě stávající žumpy, nebo
septiku a kanalizační přípojku povedete odtud, nebo ji povedete přímo z nemovitosti. Jestli
povedete přípojku sklepem nebo průjezdem, nebo budete nemovitost obcházet, atd ....

16. NÁČRT:
Na další straně znázorněte formou jednoduchého náčrtu stávající stav vaší nemovitosti
v odvedení odpadních vod a možnost napojení na budoucí splaškovou kanalizaci.
Pro vaši představuje na dalším listu znázorněn vzorový náčrt a komentář.

MÍSTO URČENÉ PRO NÁČRT:

KOMENTÁŘ:
Vámi poskytnuté informace jsou důležité pro návrh splaškové kanalizace v obci.
Nezapomeňte prosím uvést váš kontakt.
Součástí dotazníku je náčrt. Do náčrtu znázorněte:
vaši nemovitost
přilehlou komunikaci
~
žumpu (Ž), nebo septik (S), DCOV
odvedeni splaškových vod z nemovitosti (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny ... )
do žumpy, septiku nebo do stávající kanalizace
odvedení dešťových vod z nemovitosti
přepad ze žumpy, septiku (do potoka, stávající kanalizace ..... )
stávající kanalizaci, jestliže vede před vaší nemovitostí, popřípadě hloubku
uložení a vnější průměr potrubí
trasy stávajících přípojek (plyn, vodovod, elektrické vedení v zemi), alespoň
orientačně
navrhněte trasu kanalizační přípojky od své nemovitosti
Vzorový náčrt:
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společnost PROVOD, s.r.o
Brněnská 196
666 01 Tišnov
Tel.: 549 259 539
Mobil: 737281 841
EML: tisnov@provod.cz
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