
 

 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY – vodovodní přípojka 

1. Termín napojení na veřejný vodovod a montáž přípojky, příp. termín osazení vodoměrné 
sestavy na přípojce připravené v rámci stavby veř. vodovodu, je nutné předem dohodnout 
s pracovníkem spol. Slavos Slaný, s.r.o. (dále jen „Slavos“). Kontakt: Bc. Tomáš Klapka, 
tel.: 602 546 141, mail: tomas.klapka@slavosslany.cz . Přípojka může být zprovozněna 
pouze v případě, že veřejný vodovod je zkolaudován. 

2. Vlastní napojení na veřejný vodovod a osazení vodoměru mohou provádět pouze 
pracovníci Slavos. Technický návrh musí být v souladu s TECHNICKÝM STANDARDEM 
vodohospodářských staveb.  

3. Před zahájením stavby je nutné doložit provozu Slavos dokumentaci přípojky, vyjádření a 
platné územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Na základě těchto podkladů bude 
uzavřena objednávka prací, dle dohodnutého rozsahu. Na objednané práce se vybírá 
záloha. Protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky je investorovi předáván současně 
s fakturou za provedené práce. 

4. Přípojka je v celé délce majetkem investora vyjma připojovacích armatur s hlavním 
uzávěrem na veřejném řadu a vodoměru. Pro možnost oprav doporučujeme dodržet 
pásmo v šíři min. 1,0m po obou stranách potrubí, ve kterém nebude uloženo žádné další 
podzemní vedení. Při křížení s ostatními podzemními sítěmi platí ČSN736005 (Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení). Vodovodní přípojka včetně vnitřní instalace nesmí 
být propojena s vodou z místního zdroje (ani přes šoupátko). 

5. Potrubí přípojky bude napojeno na vodovodní řad navrtávacím pasem se šoupátkem pro 
domovní přípojky (např. fy HAWLE, JMA Hodonín, apod.). U vodovodního řadu                  
z materiálu PE bude použito navrtávacího navařovacího pasu (KIT-FRIALEN) se zemní 
soupravou EBS. 

6. Přípojka bude uložena v nezámrzné hloubce (min.1,2m), ve spádu min. 3‰. V prostupu 
zdí nebo základy bude potrubí uloženo do chráničky, která bude na obou koncích 
vodotěsně uzavřena.  

7. Vodoměrná sestava se osazuje v tomto pořadí: uzávěr, vodoměr, zpětný ventil, domovní 
uzávěr s vypouštěním. Vodoměr nesmí být umístěn ve vzdálenosti větší než 25,0m od 
veřejného vodovodu. 

8. Vodoměrná šachta vně objektu musí mít vnitřní půdorysné rozměry min.1,2 x 0,9m, 
kruhová min. vnitřní 1,2m, světlá výška vč. průlezu k poklopu min.1,6m (vodovodní 
přípojka pro rodinné domy). Rozměry šachty jsou závislé na velikosti a počtu navržených 
armatur. Materiál: zděné, betonové, plastové. Rozměry průlezného otvoru min. 0,6x0,6 m, 
kruhový min. ø 0,6m. Šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a 
povrchové vody, odvětraná a přístupná, vybavená žebříkem nebo stupadly.  

 



 

 

 

 

 

Poklop musí být vodotěsný (nepropustnost je nutno doložit). Je-li šachta ve zdůvodněných 
případech umístěna na veřejném prostranství, musí být zabezpečena proti vniknutí 
nepovolaných osob. 

9. Pro umístění vodoměru v objektu je velikost prostoru pro osazení vodoměrné sestavy 
(nika, šachtička v podlaze apod.) půdorysně min. 0,8 x 0,5 m, výška 0,4 m. Vodoměrná 
šachta je určena pouze k umístění vodoměrné sestavy na přípojce.  

10. Vodovodní přípojka má být uložena nad kanalizační stokou i nad kanalizačními 
přípojkami. Pokud toto není možné, musí být potrubí přípojky uloženo do chráničky 
sahající min. 1,5m na obě strany od pláště kanalizace. Je-li trasa vodovodní přípojky 
vedena přes pozemek jiného vlastníka, je potřebné doložit písemný souhlas tohoto 
vlastníka s uložením potrubí přípojky na jeho pozemku. 

11. Při stavbě vodovodní přípojky nesmí být porušena veřejná kanalizace včetně přípojek 
nebo jiné veřejné vodohospodářské zařízení ve správě Slavos nacházející se v místě 
stavby. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě příslušný provoz s 
působností v lokalitě stavby.  

12. Veškeré termíny s provozy Slavos požadujeme dojednávat min. 7 dní předem. 

13. Před zásypem vodovodní přípojky požadujeme přizvat příslušný provoz ke kontrole 
provedení přípojky i následného zásypu. Ke kolaudaci musí být stavebnímu úřadu 
doloženo písemné potvrzení provozu o správném technickém provedení stavby a 
dokumentace skutečného provedení (plánek splatnými kótami dle stavby). Pokud investor 
toto potvrzení nedoloží, nebudeme s kolaudací souhlasit. 

14. Upozorňujeme, že do provedení kolaudace vodovodní přípojky, garantujeme kvalitu 
dodávané pitné vody pouze v místě napojení na vodovodní řad. 

 
 
 
 
Slavos Slaný, s.r.o.                  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, 
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