Postup při realizaci přípojek - návod pro vlastníky nemovitostí:
Prvním předpokladem pro připojení nemovitosti je úhrada příspěvku za přípravu připojení.
Hradí se vlastníku sítí, Vodohospodářskému sdružení Turnov na základě smlouvy o
příspěvku. Jednání o příspěvku s vlastníky nemovitostí vede pracovník VHS, Ing. Jiří Kubát
(tel. 737 623 795). Většina vlastníků nemovitostí, kteří mají zájem o připojení, má již tuto
smlouvu podepsanou a příspěvek uhrazený. Tento příspěvek je jednotně požadován při všech
stavbách na celém území VHS Turnov.
Vlastník nemovitosti musí zrealizovat soukromou část přípojky od své nemovitosti do
připraveného napojovacího místa na svém pozemku – od domovní revizní šachty v případě
kanalizační přípojky, nebo od vodoměrné šachty v případě přípojky vodovodní.
Ke kontrole provedení kanalizační přípojky před jejím zásypem musí přizvat pracovníka
provozu SčVK (pan Prokurát, pracovní dny 8-15 hod, tel. 606 638 584), který správné
provedení písemně potvrdí.
S tímto potvrzením se vlastník připojované nemovitosti na kanalizaci dostaví na
zákaznické centrum Severočských vodovodů a kanalizací (Turnov, Kotlerovo nábřeží
2216, tel. 840 111 111, úřední dny pondělí a středa 8-17 hod, pátek 8-14 hod), kde s
ním pracovník SčVK sepíše žádost o připojení nemovitosti a následně smlouvu (smlouva o
likvidaci odpadních vod pro kanalizační přípojku nebo smlouva o dodávce pitné vody pro
přípojku vodovodní).
Doklady nutné pro sepsání žádosti a smlouvy:
- Doklad o úhradě příspěvku za připojení
- Potvrzení pracovníka SčVK o kontrole provedení přípojky před jejím zásypem
- Výpis z katastru nemovitostí (stačí z internetu)
- Občanský průkaz
- V případě více spoluvlastníků nemovitosti je nezbytné mít s sebou ověřenou plnou
moc za všechny spoluvlastníky !!! (pouze v případě SJM může smlouvu podepsat jen
jeden z manželů)
V případě zprovoznění nové vodovodní přípojky je nutno zavolat pracovníka provozu
vodovodů Turnov (pan Brodský, tel. 606 681 184). Domluvit se s ním nejen na potřebné
kontrole provedení domovní části přípojky, ale zejména na osazení vodoměru do vodoměrné
šachty. Ten bude pracovníky provozu osazen po sepsání smlouvy o dodávce vodného na
zákaznickém centru. Zájemce o novou vodovodní přípojku si dovolujeme požádat, aby si
smlouvu o dodávce pitné vody uzavřeli co nejdříve, aby mohl být namontován vodoměr i
tehdy, pokud zatím nebude žádný odběr z přípojky.
Technické provedení domovních částí přípojek:
Na Malé Skále se čerpají splašky na čistírnu odpadních vod pomocí čerpacích stanic, což je
energeticky velmi náročné. Proto je základní podmínkou napojení na novou kanalizaci
oddělit u nemovitosti splaškové vody od dešťových, které dnes často končí ve společném
septiku. Tato klíčová povinnost bude pracovníky SčVK kontrolována. Doporučuje vlastníkům
nemovitostí při realizaci přípojky současně vyčistit a vhodnou formou odstranit původní
septiky, žumpy, či stará vedení na svém pozemku, nebo je využít např. jako zásobník pro
dešťovou vodu. Doporučujeme také přizvat k realizaci kanalizační přípojky a všech dalších
potřebných činností odbornou firmu, která má potřebné zkušenosti, materiál i mechanizaci.

Díky blízkosti k Malé Skále je možné oslovit například firmy Zikuda Turnov, Evosa,
Frýdštejn Šebesta, Jablonec nad Nisou, nebo oslovit provozní pracovníky SčVK z Turnova.
Výběr firmy je čistě na vlastníku nemovitostí – musí mu vyhovovat např. cena a termín.
Věříme, že na náš základní krok - výstavbu kanalizace - co nejrychleji navážou vlastníci
nemovitostí svojí aktivitou. Cílem celé stavby totiž nebyla jen její úspěšná realizace, ale
zejména co nejrychlejší napojení nemovitostí na vybudovanou kanalizaci v této části krásné
obce.

Za investora stavby, VHS Turnov
Ing. Hana Uhlířová (tel. 725 058 980)

