Městys LOUČEŇ
Za Poštou 97, 289 37 Loučeň
IČO 00239399 ,tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou@loucen.cz
Bankovní spojení: ČSOB Praha č.účtu 110987141/0300

Shrnutí informací k vodovodní a kanalizační přípojce – Loučeň, Studce, Studečky
Vodovodní přípojka :
-

-

jedná se o připojení na hlavní vodovodní řad vedený zejména na pozemku městyse
Loučeň
přípojka PE32 (v hl.1,3m) je vyvedena na pozemku vlastníka (žadatel přípojky) 1m od
hranice se zakončením ve vodoměrné šachtě (vše součástí ceny) – přejezdná/nepřejezdné
vodoměrná sestava bude dodána provozovatelem vodovodu po sepsání smlouvy o
dodávce vody
další napojení do nemovitosti na svém pozemku si zajišťuje investor sám na své náklady
(při realizaci přípojek je možné zajistit výkopové práce 500Kč/bm + materiál cca 80,Kč/1bm)
při zavedení vodovodu do domu musí být rozděleny rozvody napojené na vodovodní řad
a případného napojení ze studny(či jiného zařízení)
cena vody (tz.vodné )v současné době (2022) je 43,14 + DPH

-

-

-

-

Kanalizační přípojka :
jedná se o připojení na hlavní řad (tlakové kanalizace) vedený zejména na pozemku
městyse Loučeň
přípojka PE40 je vyvedena na pozemku vlastníka (žadatel přípojky) max.15m od hranice
se zakončením v čerpací šachtě vč. čerpadla a ovládací automatiky a to vč.revizní zprávy
(vše součástí ceny). Zařízení je dále vlastnictvím investora.
v případě vašeho zájmu je možné přípojku prodloužit nad 15m, ale každý další bm navíc
nad 15m bude zpoplatněn cenou 500Kč /1bm výkopu + materiál (tj. cca 80,-Kč/bm)
rámci elektropřípojky investor nemovitosti provede: (před zahájením montáže)instalaci
jističe 10A, proudového chrániče a kabelu CYKY 5C x 2,5 mm2 (na stěnu domu, plotu,
atd…cca do 5m od šachty, elektropřípojka mezi podružným domovním rozvaděčem a
ovládací automatikou.
připojení kabelu od šachty k ovládací automatice zajistí zhotovitel díla
při spuštění čerpadla musí investor (vlastník připojované nemovitosti) zajistit dostatečné
množství vody (cca 1 m3)na vyzkoušení správné funkce technologie a nastavení spínacích
hladin
Při předání díla bude podepsána smlouva o připojení na kanalizaci
Cena stočného (za rok 2022) se pohybuje 1 800Kč za osobu /rok nebo 1 800Kč / rok za
nemovitost (kde není nikdo hlášen)

Cena připojení nemovitosti na vodovod a kanalizaci celkem 70 000,(v této ceně je zahrnuto mimo výše uvedené položky také zajištění PD, povolení
vč.inženýrské činnosti , která se v současné době pohybuje cca 16 000,-Kč)
V této ceně je zohledněn příspěvek Středočeského kraje
Je uvažováno s možností samostatné (kdy nebude počítáno se zvýhodněnou cenou - a to
vzhledem k výkopovým pracem atd.)
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přípojky vody – cena 35 000,přípojky kanalizace – cena 55 000,financování :
platby budou provedeny po připojení , a to pouze městysu Loučeň (a to i za vícepráce, které
budou zaznamenány v protokolu) na základě smlouvy a vystavení faktury
Marta Peterková
starostka

V případě realizace přípojek musí majitel zajistit na svůj pozemek přístup prováděcí firmě a
zároveň musí zajistit dostatečný prostor pro manipulaci a umístění šachet (zhotovitel neručí za
poškození okrasných zahrad a záhonů, které jsou na trase výkopu přípojky). Zhotovitel zajistí
úpravu výkopu zavezením zeminou a zhutněním.
Majitel nemovitosti si sám zajistí opravu všech stávajících sítí na soukromém pozemku, které
nebudou označeny nebo vytyčeny (ideálně popsány v tomto protokolu) a budou zhotovitelem
narušeny !

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A OMLOUVÁME SE ZA
OMEZENÍ ZPŮSOBENÉ VÝSTAVBOU.
Sdružení Loučeň
Zepris s.r.o., VPK Suchý s.r.o.
Kontaktní osoby zhotovitele za Zepris s.r.o.: Ondřej Michálek 777 817 420
Kontaktní osoba zhotovitele za VPK Suchý s.r.o. : Jiří Sedláček 702 108 983
Kontaktní osoba za investora – TDI a BOZP : Ing. Otakar OTTA 6023244627

V příloze : přibližné termíny realizace – mapa, tabulka
Ukončení stavby vodovodu cca 12/2022
Stavba ČOV a kanalizace 6/2023
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