
Technické požadavky provozovatele vodovodu (obce) na způsob připojení 

odběratelů na veřejný vodovod 

 

Vodovodní přípojka: 

 odběratel (investor) se na veřejný vodovod napojuje vodovodní přípojkou opatřenou 

šoupátkovým uzávěrem, jehož poloha je označena identifikační tabulkou nejlépe na oplocení 

investora 

 k připojení vodovodní přípojky na veřejný řad je dle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn 

pouze provozovatel vodovodu a kanalizace (montážní práce u vodovodu až po vodoměr) 

 přípojky vodovodu musí odpovídat technickým podmínkám provozovatele – přípojka 

vodovodu bude zhotovena z PE DN 25 ( 1 PE 32x3mm),  z jednoho kusu až po vodoměr a 

uložena v nezámrzné hloubce  

 každá nemovitost (č.p.) musí mít jednu samostatnou přípojku, jiné řešení jen se souhlasem 

provozovatele 

 každá přípojka bude opatřena vodoměrem s vodoměrnou soupravou umístěnou ve vodoměrné 

šachtě za hranicí pozemku s veřejným prostranstvím 

 vodoměrná šachta pro 1 vodoměr může být kruhová DN 1000, či obdélníková 800x1200, musí 

být suchá, čistá, zajištěná proti vniku dešťových, podzemních vod či nečistot a musí být 

opatřena nerezavějícími schůdky 

 není možné umisťovat vodoměrné šachty do garáží aut 

 kompletní vodoměrnou soupravu dodají pracovníci obce nebo provozovatele 

 pokud nelze vodoměrnou soupravu umístit do vodoměrné šachty, musí být jiné umístění 

předem konzultováno s provozovatelem 

 do objektů ( sklepů) je možné vodoměr umístit jen tehdy pokud bude trasa přípojky vedena 

přímým směrem tj. kolmo na vodovodní řad a vzdálenost mezi uzávěrem na vodovodním řadu 

a vodoměrem nebude větší než 10 m, vodoměr pak bude umístěn na obvodové stěně domu 

hned za vstupem přípojky do objektu 

 příp. vlastní zdroj vody ( studna) nesmí být propojen s vodovodním řadem ani přes 

zpětnou klapku nebo uzavírací armaturu 

 šířka výkopu se řídí  ČSN 733050 – zemní práce 

 minimální vzdálenost od ostatních sítí je dána ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí tech. 

vybavení 

 investor provede tlakovou zkoušku vodovodní přípojky dle ČSN a přizve k ní pracovníka 

provozovatele vodovodu 

 veškeré uložení potrubí musí být před zásypem provozovatelem kontrolováno a odsouhlaseno 

 po realizaci díla se investor přihlásí u provozovatele ( obce) k placení vodného a uzavření 

smlouvy 

 investor předloží provozovateli 1 paré zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky 
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