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Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou – další informace k odkanalizování přípojky
Vážení spoluobčané,
v současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní projednání na odkanalizování
obce Rtyně nad Bílinou a její části, Kozlíky Malhostice, Sezemice, Velvěty a Vrahožily. Tato
dokumentace je nyní schvalována orgány státní správy, správci sítí a vlastníky dotčených pozemků a
následně bude požádáno o územní rozhodnutí.
Pro řádné odkanalizování všech nemovitostí je také zapotřebí, aby bylo jednáno s vlastníky
jednotlivých objektů o způsobu napojení jejich objektů na projektovanou kanalizaci. Ti, kteří budou
napojeni na tlakovou kanalizaci, již byli osloveni a byl s nimi dojednán způsob napojení. Ostatní
vlastníci nemovitostí, které budou napojeny na gravitační kanalizaci, budou v následujících dnech
osloveni projekční firmou Aquecon a.s. Teplice a bude s nimi dojednán způsob odvedení
splaškových vod do nově navržené kanalizace.
Pro každou nemovitost bude vypracován jednoduchý projekt a výsledný návrh bude vlastníky
odsouhlasen. Na základě tohoto projektu se v rámci hlavní stoky navrhne a zrealizuje také veřejná
část kanalizačních přípojek k nemovitostem. Proto je nezbytné s projektanty spolupracovat, aby
veřejnou část přípojek připravili dle Vašich požadavků a aby obě části přípojek navazovaly.
Projektové dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek hradí v této fázi obec Rtyně
nad Bílinou. Pokud projektantům sdělíte, že nemáte o připojení zájem např. proto, že odpadní
vody likvidujete jiným způsobem, nebude Vám připojení zrealizováno. Pokud se ale po realizaci
rozhodnete na kanalizaci napojit, budete si vše včetně projekčních prací hradit již sami.
Kanalizační přípojka řeší odvedení splaškových vod z WC, z koupelny a kuchyně. Tato přípojka
neřeší likvidaci dešťových vod. Projektanty budou zajímat tyto informace: počet obyvatel,
dosavadní způsob likvidace odpadních vod, umístění septiku (žumpy), trasy a hloubky stávající
kanalizace a místo, kde se dá stávající vedení využít k přepojení do nové kanalizace.
Na nové přípojce nebude smět zůstat septik ani žumpa. Odpadní vody budou bez přerušení
odtékat přímo do hlavní kanalizace. Na přípojce bude pouze kontrolní kanalizační šachta pro
případnou nutnost vyčištění přípojky.
Pokud budou pro gravitační odvedení odpadních vod nepříznivé podmínky, navrhne projektant
umístění čerpací stanice s výtlakem do hlavní stoky.
Připravte se, prosím, na návštěvu projektantů a spolupracujte s nimi.
Děkujeme

za Obec Rtyně nad Bílinou
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