BYL ZAHÁJEN PRODEJ
TRUBNÍHO MATERIÁLU
pro kanalizační přípojky v obci Liptál
Potřebné metry potrubí a množství kolen zjistíte z Vašeho projektu kanalizační
přípojky, nebo ho spočítá firma, která Vám bude přípojku zhotovovat.

Po zaplacení potřebného materiálu na Obecním úřadě Liptál
Vám bude materiál vydán.
CENÍK trubního materiálu
Položka
Potrubí DN 150
Kolena 15°- DN 150
Kolena 30°- DN 150
Kolena 45°- DN 150
Kolena 60°- DN 150
Odbočka 150/150/45°

Tuhost
SN4
SN8
SN8
SN8
SN8
SN8

Cena, za kterou koupíte
materiál od obecního úřadu
80 Kč/m
50 Kč/ks
50 Kč/ks
50 Kč/ks
50 Kč/ks
130 Kč/ks

Obecní úřad LIPTÁL - OTEVŘENO
Tel.: 571 438 074
PONDĚLÍ
8 - 11
ÚTERÝ
8 - 11
STŘEDA
8 - 11
ČTVRTEK
8 - 11
PÁTEK
8 - 11

12 - 17
12 - 15
12 - 17
12 - 15
12 - 15

Postup realizace domovní kanalizační přípojky:
1. Kanalizační stoka, do které se nemovitost napojuje, musí být zkolaudována (srpen 2015)
2. Občan provede výkopové práce a položí potrubí domovní přípojky. Před zasypáním přizve pracovníka
VaK Vsetín a.s. k převzetí. Tento pracovník přebírá pouze místo, kde se potrubí napojuje do napojovací
šachty průměru 400 mm. Zbytek potrubí může být zasypáno.
3. Současně si občan vyřídí smlouvu s VaK Vsetín a.s. na vypouštění splaškových vod. Žádost je
součástí projektu vaší kanalizační přípojky, kterou jste si za 1800 Kč, vyzvedli na obecním úřadě.
4. Pozor, v případě dřívějšího napojení (vypouštění) zaplatí občan poslední vyčištění potrubí, před
kamerovými zkouškami a převzetím kanalizace. Také se vystavuje postihu dle zákona o Vodovodech a
kanalizacích.
Liptál 06.05.2015

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – POSTUP
(Liptálský zpravodaj č. 1/2015)
Realizace projektu Čistá řeka Bečva II se blíží ke svému konci. V současné době se již budou
dokončovat poslední kanalizační stoky a chybějící protlaky. Celkem je ještě potřeba položit cca 2,5 km
potrubí z celkových cca 14 km. Budou také zahájeny práce na montáži technologií v čerpacích stanicích,
aby bylo možno v červnu pomalu začít s provozem splaškové kanalizace v obci Liptál. Ve Lhotě u
Vsetína již také finišují práce na propojení kanalizace až na vsetínskou čistírnu odpadních vod.
Předpokládá se, že v červnu by mohla být zahájena kolaudace stavby, bez které není možné napojovat
vaše rodinné domy na splaškovou kanalizaci.
Jak jste již byli v minulosti informováni, obec Liptál se také zapojila do nákupu kanalizačního potrubí
pro své občany. Důvodem je zajistit občanům nejlepší nákupní ceny za trubní materiál a co nejvíce
motivovat občany, aby své rodinné domy napojili na kanalizaci hned v roce 2015. Zvýhodněné ceny za
materiál budou totiž pouze v letošním roce a zvýhodnění dosahuje úspory cca 50% nákladů proti nákupu
v obchodě. K dispozici bude celý sortiment délek potrubí (potrubí délky 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m), úhlů
kolen (15°, 30°, 45°, 60°) a k dispozici budou také odbočky 150/150/45°. Průměr potrubí bude 150 mm.
Je to průměr potrubí, který musí být použit na realizaci vaší domovní kanalizační přípojky. Cena je
stanovena za metr potrubí ať už pořizujete jakoukoliv délku. V obchodě jsou totiž krátké délky potrubí
výrazněji dražší než potrubí v 5m délkách. Přechod z vašeho stávajícího potrubí na nové potrubí průměru
150 mm si musí každý vlastník koupit sám, protože každý má jiný průměr a materiál stávajícího potrubí.
Trubní materiál bude uskladněn v obecních prostorech a bude zájemcům prodáván za níže uvedené ceny.

Cena trubního materiálu
Položka

Tuhost

Potrubí DN 150
Kolena 15°- DN 150
Kolena 30°- DN 150
Kolena 45°- DN 150
Kolena 60°- DN 150
Odbočka 150/150/45°

SN4
SN8
SN8
SN8
SN8
SN8

Cena, za kterou koupíte
materiál od obecního úřadu

80 Kč/m
50 Kč/ks
50 Kč/ks
50 Kč/ks
50 Kč/ks
130 Kč/ks

Postup realizace domovní kanalizační přípojky:
1. Kanalizační stoka, do které se nemovitost napojuje, musí být zkolaudována
2. Občan provede výkopové práce a položí potrubí domovní přípojky. Před zasypáním
přizve pracovníka VaK Vsetín a.s. k převzetí. Tento pracovník přebírá pouze místo, kde
se potrubí napojuje do napojovací šachty průměru 400 mm. Zbytek potrubí může být
zasypáno.
3. Současně si občan vyřídí smlouvu s VaK Vsetín a.s. na vypouštění splaškových vod.
Žádost je součástí projektu vaší kanalizační přípojky, kterou jste si za 1800 Kč, vyzvedli
na obecním úřadě.
4. Pozor, v případě dřívějšího napojení (vypouštění) zaplatí občan poslední vyčištění
potrubí, před kamerovými zkouškami a převzetím kanalizace. Také se vystavuje
postihu dle zákona o Vodovodech a kanalizacích.

Do přípojky splaškové kanalizace mohou být zaústěny:
-

splaškové vody z WC, koupelen, prádelen a kuchyní a to přímo bez předčištění

Do přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny:
(může být zkontrolováno – i dodatečně, např. kamerovou zkouškou, odběry, …)
- vody dešťové
- vody podzemní – drenážní
- vody z chlévů a hnojišť
- látky hořlavé, zápalné, jedovaté, kyselé a žíravé

Občané mají také možnost zrealizovat si kanalizační přípojku již nyní. Prozatím ale nesmí dojít k
propojení stávajícího septiku nebo žumpy do veřejné kanalizace. Toto propojení přípojky se stávajícím
potrubím musí být provedeno až po kolaudaci hlavní kanalizační stoky (viz výše uvedený postup
realizace domovní kanalizační přípojky). Dále nesmíte zapomenout, že místo kde se potrubí napojuje do
napojovací šachty průměru 400 mm, bude přebíráno pracovníkem VaK Vsetín a.s. Tato varianta se týká
především občanů, kteří chtějí využít již nyní rozkopané zahrady a část potrubí kanalizační přípojky si
zrealizují již nyní.
Kanalizační potrubí včetně kolen za zvýhodněné ceny budou k prodeji na konci dubna. O přesném čase a
místu prodeje budete informováni (webové stránky obce, rozhlas).

Ing. Milan Daňa
starosta obce Liptál
(Liptálský zpravodaj č. 1/2015)

