Obec Vráž, Školní 259, 267 11 Vráž
tel. 311 672 454, tel. + fax. 311 672 446

INFORMACE O MOŽNOSTI PŘIPOJOVÁNÍ NA KANALIZACI A O PROVOZOVÁNÍ
KANALIZACE V OBCI VRÁŽ
Vážení spoluobčané,
obec Vráž v současné době dokončila stavbu kanalizace, jejímž provozovatelem se stala na
základě výběrového řízení společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. Kanalizační systém
využívá osm přečerpávacích stanic a slouží k odvádění pouze splaškových vod. Ty jsou
čerpány do kanalizační sítě města Beroun a čištěny na berounské čistírně odpadních vod.
Odpadní vody v obci Vráž je nutné několikrát přečerpávat, což ovlivňuje významně výši
stočného. Je proto důležité dodržovat Kanalizační řád obce Vráž a vypouštět do kanalizace
splaškové vody v souladu s ním. Do kanalizace např. nelze vypouštět dešťové vody ze střech
či zpevněných ploch.
Dále nelze do kanalizace vypouštět látky, které jsou odpadem. Kanalizace není odpadkový
koš. Nejvíce kanalizaci ohrožují pevné částice a předměty, jako jsou vlhčené hygienické
ubrousky nebo zbytky jídel a tuky. Předměty a látky, které často místo v popelnicích končí
právě v odpadní vodě, totiž poškozují kanalizační potrubí a čerpadla, ale také zvyšují náklady
na odvádění odpadních vod.
Odhalování neoprávněného vypouštění odpadních vod je díky novým technologiím stále
jednodušší. Porovnáním např. údajů z geografického informačního systému a zákaznické
databáze lze velmi rychle vytipovat podezřelé objekty a na ty se zaměřit. Přímo v terénu se
pak využívají kamerové průzkumy, kouřové zkoušky či jiné indikační metody, kdy se
například obarvenou vodou sleduje odtok z objektu.
Žádáme proto všechny odběratele v obci Vráž o dodržování kanalizačního řádu, který je ke
stažení na internetových stránkách obce a pokynů provozovatele při přepojování jednotlivých
nemovitostí na veřejnou kanalizaci.

Připojování nemovitostí na kanalizaci je možné uskutečnit od: 25.7.2016
Odklad pro připojování nemovitostí v některých ulicích:
Z důvodu zjištěné vady na potrubí u stoky D1 při podchodu pod železniční tratí, která musí
být dodavatelem stavby ještě opravena, se budou moci nemovitosti v ulicích Květnová (od
kostela směrem na Skalku kromě čp. 280 a 293), Na Skalce (kromě čp. 70, 57, 17, 51,
62) a Kostelní připojovat na kanalizaci v pozdějším termínu, který bude upřesněn.

Postup připojování na kanalizaci je následující:
1. Část kanalizační přípojky vedoucí po veřejných pozemcích byla součástí výstavby
kanalizace a byla provedena dodavatelem kanalizace.
2. Vlastníci nemovitostí si zajistí realizaci části kanalizační přípojky od zhotovené připojovací
šachty v komunikaci ke svému objektu. Stávající žumpa, septik, nebo DČOV musí být
vyřazeny z provozu, nová přípojka je nesmí využívat. Prováděné spoje na kanalizačních
přípojkách musí být vodotěsné a potrubí musí mít spád min. 2%, tj. 2cm na metr délky.
Při napojení na revizní šachtu je potřebné umístit v napojovacím hrdle revizní šachty
těsnění. Vydávání stavebních povolení ani územních souhlasů ke zřizování kanalizačních
přípojek není na základě konzultace se stavebním úřadem v Berouně vyžadováno.
Vlastníkům nemovitostí, kteří potřebují splaškové vody kvůli výškovému rozdílu do
kanalizace čerpat, doporučujeme, aby si nechali zpracovat projekt na realizaci přípojky s
čerpáním odbornou firmou.

3. Vlastník nemovitosti vyzve předem zástupce Obce Vráž (tel: 311 672 446, 311 672 454
p. Svobodová 773 822 649, p. Maivaldová 724 181 067) ke kontrole provedení propojení
obou částí přípojek (místo napojení musí být nezasypané). V případě napojení
nemovitosti na veřejný vodovod bude ověřen stav vodoměru ke dni připojení nemovitosti
na kanalizaci. Současně bude podepsán předávací protokol a odevzdána vyplněná
Přihláška odběratele, která je dostupná na OÚ Vráž, nebo na webových stránkách VaK
Beroun.
Stanovení množství vypouštěných odpadních vod:
1) Odběratelé napojení na vodovodní řad bez vlastního zdroje vody
Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace odpovídá spotřebě vody zjištěné na
vodoměru.
2) Odběratelé, kteří částečně nebo zcela využívají vlastní zdroj vody
Odběratel může zvolit následující způsoby stanovení množství vypouštěných odpadních vod pro
účtování stočného dle §19 odst.5 zákona 274/2001 Sb v platném znění:
a) Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace, které není měřeno, odpovídá směrným
číslům roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění.
Směrné číslo pro standardně vybavenou domácnost činí 36 m 3/osobu a rok. Fakturace stočného
je pak prováděna pololetně paušální sazbou, která odpovídá násobku směrného čísla a počtu
osob, které nemovitost užívají s přihlédnutím k době, po kterou je objekt během roku užíván.
b) Dle odečtu vodoměru na vlastním zdroji. Vodoměr na vlastním zdroji je na náklady odběratele
osazen společností VAK Beroun, opatřen plombou, evidován ve fakturačním programu a
odečítán ve fakturačních cyklech stejně jako vodoměry měřící spotřebu dodávané pitné vody
společností VAK Beroun. Tento vodoměr zůstává ve vlastnictví majitele nemovitosti. Po uplynutí
platnosti cejchu (6 let) si jej nechá odběratel na vlastní náklady vyměnit. Náklady na pořízení
vodoměru závisí na zvoleném typu a obvykle činí cca 1.000,- Kč. Fakturace stočného je pak
prováděna na základě naměřeného odběru z vodovodu s připočtením množství změřeného
z vlastního zdroje.
Všichni odběratelé, kteří prokazatelně část odebrané vody spotřebují bez vypuštění do kanalizace a
toto množství je prokazatelně větší než 30 m 3 za rok, mají možnost si nechat nainstalovat tzv.
„podružný fakturační vodoměr“. Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s
platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody,
odvedené do kanalizace, je pak jednotně vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném
odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného
vodoměru.
Odběratelé hradí vodné a stočné formou m ě s í č n í c h zálohových plateb prostřednictvím:
- SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva)
- trvalým příkazem ze svého účtu
Po připojení na kanalizaci zákazníci v Přihlášce upřesní novou výši záloh a poté obdrží nový plán záloh.
Úhrady všech faktur mohou odběratelé provádět v hotovosti na zákaznickém centru v Berouně nebo na
místní poště. Faktury lze také hradit na základě svolení k inkasu z účtu, nebo převodem.

Další informace jsou k dispozici v zákaznickém centru VaK Beroun, na webových
stránkách www.vakberoun.cz

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3
Kontakty:
zákaznické centrum v Berouně
311 747 111
fakturace stočného
311 747 124
Dispečink: 311 747 120, 606 666 990 hlášení poruch
e-mail: zc.beroun@vakberoun.cz

Ve Vráži dne 19. 7. 2016

