Obecní úřad Vochov
Adresa: Vochov 46, 330 23 Nýřany, IČO: 258491, ZUJ: 559601,
bankovní spojení: KB Plzeň 10426371/0100

Vážení spoluobčané,
Přinášíme další důležité informace ohledně kanalizačních přípojek. Níže popisujeme
3 situace, které mohou nastat.
Situace 1 – ROZHODL JSEM SE PRO REALIZACI PŘÍPOJKY VYBRANOU
FIRMOU
Cena, kterou jsme vysoutěžili je popsána v příloze číslo 2. Jedná se o 1BM (běžný
metr) v „zeleném“ (travnatý povrch) do hloubky 1,5 m včetně předepsaného potrubí
Především se jedná o tyto úkony:
• vytýčení sítí technické infrastruktury (mimo vaše soukromá vedení)
• hloubení rýhy v běžné hlíně (nikoliv skála) š. 30-60 cm do hloubky 1,5m
• pokládka a montáž potrubí
• obsyp potrubí pískem (lože pod potrubí 10 cm + 30 cm nad potrubí)
• zásyp a hutnění výkopu
• odvoz a likvidace přebytečné zeminy
• rozprostření ornice a osetí travinou
• finální úklid
• dodání předepsaného potrubí
Záruka na provedené práce je 5 let.
Bližší specifikace naleznete v příloze č. 2.
Co není zahrnuto v ceně:
• průchod zámkovou dlažbou, asfaltem nebo betonem…
• hloubka přípojky větší než 1,5 m
• průchod septikem
• prostupy konstrukcemi
• přechody pod ploty
• další materiál (kolínka, přesuvky, spojky, další revizní šachty)
• přechodka kamenina / plast (bližší informace naleznete v příloze číslo 2)
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Situace 2 – PŘÍPOJKU SI CHCI ZBUDOVAT SVÉPOMOCÍ
Zhotovení vlastními silami musí splňovat různé zákonné, normativní a další
kvalitativní požadavky provozovatele.
Kvalitativní požadavky vám samozřejmě sdělíme. Budou v nejbližší době zveřejněny
na webových stránkách obce v sekci splašková kanalizace. Týkají se zejména
materiálového a technického provedení přípojky.
Především stavba svépomocí znamená:
• použití předepsaného kanalizačního potrubí
• použití předepsané revizní šachty (možno zakoupit na obci)
• doložení zkoušky vodotěsnosti potrubí dle ČSN
• doložení geodetického zaměření přípojky oprávněným geodetem
• doložení kamerové prohlídky od místa napojení na hlavním řadu až po
napojení nemovitosti
• kontrola přípojky před zásypem. Kontrolu je nutné objednat 2 pracovní dny
předem na adrese podatelna@obec-vochov.cz. Do předmětu emailu uvedete:
„Kontrola přípojky a číslo popisné.“ Do těla emailu napíšete své jméno a
telefonní číslo. Následně vás budeme kontaktovat a domluvíme přesný termín
přejímky.
• Poplatek za kontrolu přípojky před zásypem ze strany provozovatele je 1150,CZK bez DPH.
• Podepsat smlouvu o stočném, která bude připravena v den převzetí přípojky

Situace 3 – PŘÍPOJKU MÁM JIŽ HOTOVOU (ČÁSTEČNĚ NEBO CELOU)
Tyto situace budou posuzovány individuálně před připojením. I tato přípojka musí
splňovat kvalitativní požadavky. K jednání si prosím předem připravte: doklady o
zhotovení, kamerovou zkoušku, fotodokumentaci před zásypem atd. Smlouvu o
stočném připraví provozovatel splaškové kanalizace.
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Do výběru zhotovitele se zapojily 4 firmy. Vítězem výběrového řízení je firma Vetop
Staňkov.
Společnost bude zastupovat pan Adam Ticháček (tel: 603 551 187).
Žádáme občany o maximální součinnost se stavební firmou.
Cílem našeho výběru bylo hlavně:
Pro vás: co možná největší zjednodušení realizace schopnou stavební společností.
Pro nás: jeden spolehlivý a prověřený dodavatel, eliminace možných nedostatků a
nedorozumění.
Co dělat, pokud mám zájem o realizaci přípojky firmou VETOP:
• Zapsat se do formuláře na OÚ, který slouží jako objednávkový list.
• Uhradit zúčtovatelnou zálohu ve výši 10 000,- CZK. Konečné vyúčtování
zakázky bude provedeno po skončení prací, před připojením k hlavnímu řadu.
• Podepsat smlouvu o stočném, která bude připravena v den převzetí přípojky.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO NÁS VŠECHNY
Možnost napojení je od května 2021.
Nemovitosti je nutné napojit nejpozději do dubna 2022.
PŘÍLOHA ČÍSLO 1 – VZOR OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE
Já níže podepsaný- (ná), závazně objednávám vybudování domovní části
kanalizační přípojky. Rovněž beru na vědomí, že práce začnou po uhrazení
zúčtovatelné zálohy. Dále souhlasím, že před zahájením prací budu telefonicky
kontaktován- /a ohledně obhlídky staveniště a zahájení prací. Dále čestně prohlašuji,
že jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem dotčené nemovitosti.
Jméno

Příjmení

ČP

Telefon

Podpis

Datum
uhrazení
zálohy

Poznámka

Tel.: +420 377 822 337, fax: +420 377 823 588, mobil: +420 725 041 088,
úřední hodiny: pondělí - středa 8.00 - 17.00
Internet: www.obec-vochov.cz,
e-mail: starosta@obec-vochov.cz, mistostarosta@obec-vochov.cz

Obecní úřad Vochov
Adresa: Vochov 46, 330 23 Nýřany, IČO: 258491, ZUJ: 559601,
bankovní spojení: KB Plzeň 10426371/0100

PŘÍLOHA ČÍSLO 2 – POPIS BĚZNÉHO METRU (běžný metr v zeleném – travní
porost, hloubka výkopu do 1,5m), všechny uvedené ceny jsou bez DPH
Popis položky
Vytýčení sítí infrastruktury
Hloubení výkopu: odstranění ornice 20 cm, hloubení rýhy š.60 cm
hloubky do 1,5 m, třída těžitelnosti 3-4 (běžná hlína)
POTRUBÍ PVC SN MIN. 8/ DN 150
Montáž potrubí
Lože a obsyp potrubí: lože min 10 cm, obsyp 30 cm nad potrubí,
dodávka prachu / písku
Zásyp a hutnění výkopu
Odvoz přebytečné zeminy na obecní skládku
Přesun hmot v rámci staveniště
Zpětné navrácení ornice terénní úprava, osetí travinou
Cena celkem za výše popsaný 1 BM bez DPH

Cena
50,- CZK
405,- CZK
235,- CZK
57,- CZK
250,- CZK
70,- CZK
150,- CZK
58,- CZK
60,- CZK
1 335,- CZK

Příklady prací, které nejsou zahrnuty v ceně za výše popsaný 1 BM v zeleném
Popis položky
Poznámka
REVIZNÍ ŠACHTA PŘÍMÁ DN400, TELESKOP,
Pro zájemce poskytne obec
POKLOP A5 T (v. Do 1,5 m)
zdarma, při realizaci přípojky
firmou VETOP
1 M2 ODSTRANĚNÍ ABS (do 10 cm) VČETNĚ
Viz příloha číslo 3
PODKLADU (do 20 cm) A ZPĚTNÁ OBNOVA,
LIKVIDACE ABS
1 M2 ODSTRANĚNÍ ABS (do 10 cm) VČETNĚ
Viz příloha číslo 3
PODKLADU (do 20 cm) A ZPĚTNÁ OBNOVA,
LIKVIDACE ABS
Hloubení výkopu: každých dalších 10 cm hloubky
Bude upřesněno po
NAD RÁMEC 1,5 M, hloubení rýhy š.60 cm, třída
obhlídce staveniště
těžitelnosti
3-4 (běžná hlína)
Zavezení septiku zeminou, zbourání septiku
Bude upřesněno po
obhlídce staveniště
Přechod přes oplocení – podkopání, rozebrání,
Bude upřesněno po
zpětná obnova
obhlídce staveniště
Křížení se sítěmi infrastruktury (kanalizace,
Bude upřesněno po
vodovod, elektřina…)
obhlídce staveniště
Montážní dělník
400,- CZK / hod.
Pomocný dělník
270,- CZK / hod
Osazení revizní šachty
600,- CZK
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Ceník doplňkového materiálu (potrubí a tvarovky PVC)
Popis položky
Oblouk 13,30, 45,67° PVC 160
Přesuvka PVC 160
Přechod kamenina – plast
Odbočka PVC 160/160
Redukce PVC 160/110

Cena
119,- CZK
122,5,- CZK
490,- CZK
291,- CZK
98,5,- CZK
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PŘÍLOHA Č. 3 – CENÍK MATERIÁLU A PRACÍ NAD RÁMEC BĚŽNÉHO METRU –
zámková dlažba

Tel.: +420 377 822 337, fax: +420 377 823 588, mobil: +420 725 041 088,
úřední hodiny: pondělí - středa 8.00 - 17.00
Internet: www.obec-vochov.cz,
e-mail: starosta@obec-vochov.cz, mistostarosta@obec-vochov.cz

Obecní úřad Vochov
Adresa: Vochov 46, 330 23 Nýřany, IČO: 258491, ZUJ: 559601,
bankovní spojení: KB Plzeň 10426371/0100

PŘÍLOHA Č. 3 – CENÍK MATERIÁLU A PRACÍ NAD RÁMEC BĚŽNÉHO METRU –
Asfalt (ABS)

Tel.: +420 377 822 337, fax: +420 377 823 588, mobil: +420 725 041 088,
úřední hodiny: pondělí - středa 8.00 - 17.00
Internet: www.obec-vochov.cz,
e-mail: starosta@obec-vochov.cz, mistostarosta@obec-vochov.cz

