Zahájení provozu vodovodu a kanalizace:
1. Prosíme majitele nemovitostí, aby nám oznámili svůj záměr fyzického napojení na vodovod
a kanalizaci. Učinit tak můžete na tel. č. 733 282 909 nebo e-mailu obec@velenka.eu,
případně i osobně v kanceláři OÚ Velenka.
2. Před vlastním napojením kanalizační přípojky zkontrolujte prosím stav revizní šachty.
Případnou zeminu ze stavby před napojením vyberte, aby se nevypláchla do kanalizačního
řadu (Došlo by tím zbytečně k sedimentaci v čerpacích stanicích).
Do kanalizační přípojky v žádném případě nenapojujte svody dešťové vody. Přípojku
nepropojujte se septikem ani žumpou a v žádném případě nepřečerpávejte jejich obsah do
kanalizace.
Po dokončení napojení zkontrolujte, že je přípojka ve spádu. Kontaktujte zástupce obce a
pořiďte si i vlastní fotodokumentaci.
3. Propojení domácího rozvodu vody na vodovod svěřte do rukou odborníka, ten bude ručit za
kvalitu práce. Kdo budete mít umístěný vodoměr v domě, případně v šachtě (netýká se zn.
HUTIRA), nezapomeňte si na OÚ zakoupit vodoměrnou soupravu. Šachty od fy HUTIRA jsou
již vodoměrnou soupravou vystrojené.
Pro zajištění správného měření vodoměru je třeba vodoměrnou soupravu instalovat
horizontálně.
Vodoměry pořizuje obec Velenka. Zaměstnanec obce po kontrole provedeného napojení
vodoměr instaluje a zaeviduje.
Pitnou vodu nakupujeme z vodárenské infrastruktury VAK Nymburk a.s.
Kvalita vody bude mj. odpovídat i množství odebrané vody – při zajištění dostatečného
průtoku se voda nebude kazit v přípojkách.
Cena vody bude odpovídat množství vody, kterou u dodavatele nakoupíme a prodáme…
4. Uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod probíhá průběžně.
Kdo se připojuje/ je připojený, je pro něj smlouva připravená v kanceláři OÚ.
Smlouvy obsahují základní pravidla pro využívání vodovodní a kanalizační sítě pro veřejnou
potřebu. Seznamte se s nimi prosím a dodržujte je.
Naše čistírna odpadních vod je biologická. Nebezpečné a toxické látky (nad rámec běžných
čisticích prostředků v domácnosti), staré septiky a žumpy i nadbytečná dešťová voda, budou
mít za následek snížení funkčnosti biologického čištění.

DO KANALIZACE dále NEPATŘÍ:
- vlhčené ubrousky, hadry na podlahu apod. (ucpávání čerpadel a dalších strojních částí
ČOV)
- zbytky jídla (bohužel jsme je již v separátoru objevili!)
- rostlinné zbytky, které patří do kompostu nebo nádoby na BIO odpad
- jedlé oleje a tuky z vaření (na sběrném místě je k tomu určená nádoba)
Obec Velenka se především z finančních důvodů rozhodla provozovat vlastní vodovod a
kanalizaci. Děkujeme Vám předem za to, že se budete chovat zodpovědně a pomůžete nám vše
zvládnout.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Zlatuše Zemanová,
starostka

Cena vodného a stočného pro fyzické osoby je pro r.
2021 stanovena následovně:
Vodné: 63,36 Kč/m3 + 10% DPH = celkem 69,70 Kč/m3.
Vodné bude vybíráno od data instalace vodoměru.
Stočné: 43,64 Kč + 10% DPH = celkem 48 Kč/m3.
Stočné bude vybíráno od 1.7.2021.
Fakturace bude probíhat 2x ročně, první předpokládáme během září – října 2021.

schváleno zastupitelstvem obce Velenka na 3.veřejném zasedání dne 22.3.2021.

