
 

 
 

INFORMACE OBCE MIKULOVICE 

Mikulovice-vodovod  

❖ Základní informace: 

- výstavba vodovodu v naší obci probíhá podle dohodnutého harmonogramu, 

- konají se pravidelné kontrolní dny 1x za 14 dnů, vždy v úterý v 15:00 hod., 

- současně se dokončují rozvody hlavních řadů v lokalitě „kopec“   

- dokončuje se trasa „A“, od bytovky č. p. 52 po č. p. 8, včetně napojení na stávající vodovod, to bude možné až 

v dubnu-květnu 2021, 

- od cca 17. března by měly být zahájeny práce na trase „D“, lokalita „dvůr“; tyto práce potrvají cca tři týdny, 

 

❖ K vlastním vodovodním přípojkám: 

 

- Zahájení řešení vlastních domovních přípojek bude následovat po tlakových zkouškách a desinfekci řadu. 

- Předpoklad napojení – přelom dubna/května 2021. 

- V první fázi si ověřte, jak stará a v jakém stavu je vaše stávající přípojka do domu. 

- Pokud jste souhlasili v roce 2018 s napojením objektu na veřejný vodovod, máte od obce vyřízené 

stavební povolení. V případě nejasnosti se obraťte na starostu obce, který Vám tuto informaci sdělí. 

- Veřejná část (na obecních pozemcích) vodovodní přípojky bude součástí stavby, práce spojené s výkopem 

na Vašem pozemku je nutné dohodnout s obcí a realizační firmou, tuto část stavby nefinancuje obec. 

 

a) Pokud máte vybudovanou přípojku vedoucí ke starému obecnímu vodovodu, musí být v materiálu PE 

(plast) a musí vyhovovat stávajícím předpisům.  

b) pokud máte nevyhovující (nebo žádnou) vodovodní přípojku, je třeba si dobře promyslet, kudy nový 

vodovod povedete. 

-   Vlastní napojení vodovodních přípojek bude konzultováno se zástupcem Vodárenské Akciové 

Společnosti za přítomnosti zástupce obce a vlastníky připojovaných nemovitostí.  Konkrétní případy 

budou řešeny individuálně po dohodě s vlastníky nemovitostí na místě. Jednotlivé vlastníky 

nemovitostí, u kterých bude probíhat příprava na napojení, obec v dohledné době osloví. 

 

-  Konečným bodem je smlouva o „odběru vody“ a následné napojení na vodovod. 



 

 
 

Informace o umístění vodoměru 

- Konkrétní umístění vodoměru závisí na nutnosti pořízení vodovodní šachty. Vše bude opět posuzováno na 

místě v jednotlivých domech.  

 

1. přípojky s vodovodní šachtou 

 

1.1. pokud je vodovodní přípojka delší než cca 10 m na veřejném pozemku, musí se k domu umístit 

vodoměrná šachta. 

1.2. Podle projektové dokumentace v naší obci bude umístěno cca 6 šachet. 

1.3. Pokud má tedy Váš dům nutnost vodoměrové šachty, vodoměr se umístí přímo do ní. 

1.4. Vodoměrná šachta musí mít průměr minimálně 120 cm, podrobnější informace Vám budou sdělovány 

průběžně. 

1.5. Doporučujeme zakoupit typizovanou šachtu. 

 

2. přípojky bez nutnosti vodovodní šachty – vodoměrová sestava (hradí si každý sám) 

 

1.1. zde je třeba umístit vodoměr do domu, pokud možno co nejblíž k hlavnímu vstupu do budovy (třeba i do 

sklepa).  

2.1. Konkrétní umístění je individuální a závisí na jednotlivém posouzení každého domu zvlášť. 

2.2. Ve většině případech se vodoměry umísťují do budovy. Musí být však na přístupném místě, aby se k němu 

technik jednoduše dostal a musí být umístěn na nezámrzném místě, aby nedošlo k znehodnocení 

mrazem. 


