
Tlaková splašková kanalizace 
Informace pro vlastníky nemovitostí v obci 

Přílepy   okres Rakovník 

O Z N Á M E N Í 
 

INFORMACE O možnosti napojení nemovitostí na veřejnou tlakovou 
splaškovou KANALIZACI… 

 

 Obec Přílepy oznamuje že „STAVBA TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE v obci Přílepy“  

byla dne 3.12.2016 Rozhodnutím Městského úřadu Rakovník č.366/2016 povolena do předčasného užívání 
stavby před jejím úplným dokončením. Stavba se bude kolaudovat po ukončení zkušebního provozu nejdéle 
ke dni 1.7.2017.  
 

 S přihlédnutím k terénu byl v obci Přílepy použit tlakový kanalizační systém. Tento systém umožňuje dopravu 
rozmělněných splaškových vod produkovaných v jednotlivých domácnostech k jejich společné likvidaci na čistírně 
odpadních vod v Rakovníku. 
 

PODMÍNKY Připojení na veřejnou tlakovou kanalizaci : 
Připojení na kanalizaci je možné po vyplnění dotazníku a následném uzavření „Smlouvy o odvádění odpadních 
vod“ nebo „Dodatku ke smlouvě o dodávce pitné vody….“.  Smlouva nebo dodatek bude uzavřena mezi 
vlastníkem nemovitosti a provozovatelem společností RAVOS, s.r.o., Františka Diepolta 1870, 269 01 Rakovník 
  

Nemovitosti, které mají vybudovanou přečerpávací jímku s výtlačným  potrubím (dále jen DČS) a mají 
do této jímky připojeno gravitační potrubí z vnitřních kanalizačních rozvodů nemovitosti mohou  
od 12.12.2016 kontaktovat pracovníka společnosti RAVOS, s.r.o.  paní Janu Sklenářovou   
tel. 725 748 152, Email: jana.sklenarova@ravos-sro.cz.  
Zprovoznění DČS a výtlaků bude organizováno po skupinách. 
 

Vlastníci nemovitostí, kteří mají vybudovanou DČS  jsou povinní napojit svoji nemovitost gravitační přípojkou 
do jímky nejpozději do 31.5.2017. 
Vlastníci nemovitostí, kteří budou napojeni na hlavní kanalizační řád tlakové splaškové kanalizace, jsou povinni 
dodržovat „Provozní řád tlakové splaškové kanalizace Přílepy – provozní řád DČS nemovitosti“. Nedodržení 
„provozního řádu“ zvyšuje náklady na provoz kanalizačního systému, tyto náklady jsou mimo jiné také 
podkladem pro výpočet výše stočného.  
 

Stočné : 
-Pro odběratele, který je napojen na obecní vodovod se stanoví množství odpadních vod z množství vody 
dodané do nemovitosti vodovodem ve výši zjištěné vodoměrem. Stočné se začne fakturovat dle aktuálního 
odečtu vodoměru provedeného pracovníky RAVOS, s.r.o. (potvrzen podpisem odběratele ve vyplněném 
dotazníku)  
-Pro odběratele, který vlastní studnu s rozvodem vody po nemovitosti, se vychází ze směrných čísel roční 
potřeby dle Vyhlášky  428/2001 Sb., tj. 36 mᶾ/osobu a rok vynásobených počtem osob žijících v daném 
odběrném místě.   
 
 
 

V Přílepích dne  4.12.2016 
 
Lenka Daenemarková 
starostka Obce Přílepy 
tel. 724 862 202 
Email: prilepy@knezevesko.cz 
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Základní informace 
jak postupovat při napojení  

na veřejnou kanalizační síť v obci Přílepy. 
 

Podmínky pro připojení na veřejnou kanalizační síť  
„Přílepy-tlaková splašková kanalizace“ 

 
Vlastník nemovitosti (který podal „žádost o připojení“  k 14.9.2016) musí: 
 

1.) uzavřít s Obcí Přílepy (IČ: 00639958) „Smlouvu o investičním příspěvku  
      na stavbu tlakové splaškové kanalizace v obci Přílepy. 
2.) předat Obci Přílepy 1x originál „Zprávu o revizi elektrické instalace“ hl.přívodu pro  
      rozvaděč tlakové splaškové kanalizace DČS (DČS=domovní čerpací stanice: jímka+  
      čerpadlo+elektrorozvaděč…) 
3.) uhradit platbu za zhotovení projektové dokumentace „gravitační přípojka  
      nemovitosti“ (zpracovatel: FIALA PROJEKTY s.r.o. Praha):  
      platba v hotovosti na OÚ Přílepy: 3.025,-Kč projekt 
                                                   500,-Kč správní poplatek/žádost na stavební úřad MěÚRakovník 
4.) na OÚ Přílepy vyzvednout „DOTAZNÍK – žádost o připojení na kanalizaci“  a   
      převzít „Provozní řád DČS“. 
5.) zavolat na spol.RAVOS s.r.o.Rakovník, Františka Diepolta 1870, 269 01 Rakovník 
      kontaktovat pracovníka společnosti RAVOS, s.r.o.  paní Janu Sklenářovou   
      tel. 725 748 152,    Email: jana.sklenarova@ravos-sro.cz 
6.) podmínkou zprovoznění DČS je předání vyplněného a podepsaného DOTAZNÍKU   
      pracovníkovi RAVOS  
7.) napojit veškeré splaškové vody z nemovitosti/domácnosti na DČS nemovitosti 
8.) po vyzvání společnosti RAVOS s.r.o. uzavřít „Smlouvu o odvádění odpadních vod“  
      nebo „Dodatek ke smlouvě o dodávce pitné vody….“. 
 
 
 
V Přílepích dne  4.12.2016 
 

Lenka Daenemarková 
starostka Obce Přílepy 
tel. 724 862 202 
Email: prilepy@knezevesko.cz 
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