OBEC ŠŤÁHLAVY
Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy

Postup při výstavbě vodovodních přípojek občany k jednotlivým
objektům
Po výstavbě nových vodovodních řadů, které zajišťuje obec, je vodovodní řad nejprve zkolaudován,
teprve pak si občané mohou řešit vodovodní přípojku k domu či pozemku.
Postup občanů je následující:
1) Občan si zvolí projektanta, který pro něho přípojku naprojektuje.
2) Po udělení územního souhlasu stavebním úřadem ve Starém Plzenci si občan vybere
stavební firmu, která vodovodní přípojku provede.
3) Občan se kontaktuje s paní Bazalovou z firmy ČEVAK a.s., která mu pošle návrh smlouvy a
blanket pro montéra z firmy ČEVAK a.s., který bude navrtávku do vodovodního řadu
provádět.
4) Napojení na vodovodní řad navrtávkou a montáž šoupěte provede firma ČEVAK a.s. po
dohodě termínově s prováděcí firmou, kterou si občan vybral (napojení na vodovodní řad
navrtávkou na hlavní řad v ulici a montáž šoupěte musí provádět provozovatel vodovodu – u
nás je to firma ČEVAK a.s.)
Projekt přípojky i její výstavbu si občané provádí na vlastní náklady. Připojení přípojky na
vodovod provede firma ČEVAK a.s. Navrtávku na vodovod, kterou provede firma ČEVAK
a.s. a montáž a dodávku šoupěte hradí obec rovnou firmě ČEVAK a.s.
Stavba přípojky musí být prováděna dle technologických předpisů a norem. Výkopek nesmí být
deponován na pozemku obce, musí být odvážen na skládku. Výkopy rýh na pozemcích obce musí
být uvedeny do původního stavu, za tím účelem musí občan, který přípojku buduje, vyzvat
stavebního technika ke kontrole před zahájením provádění přípojky a po dokončení přípojky.
Projektanta a prováděcí firmu si lze vybrat dle svého uvážení. Níže uvádíme kontakty na
projektanty a prováděcí firmy, kteří v naší obci obvykle přípojky dělají:
Projektanti: p. Mašek – tel.: 608 702 857
: Ing. Kůsová – tel.: 604 214 674
: Ing. Schejbal – tel.: 602 680 282
Prováděcí firmy: RN stavby – p. Radek Nápravník – tel.: 777 156 370
: BP stavby s.r.o. – p. Boukal – tel.: 603 531 603
: p. Josef Levora – tel.: 776 571 667
ČEVAk – p. Bazalová – 606 622 351
Bližší informace poskytne:
TELEFON:
377 969 201 sekretariát
377 969 078 starosta

Ing. Tomáš Honéger, stavební technik obce – tel.: 727 830 017

377 969 071 tajemník
377 969 079 matrika

FAX:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
377 969 070 (účetní)
ČS a.s. Plzeň
E-MAIL: stavebni.technik@stahlavy.cz č.ú.: 725700389/0800

IČO:
257290

