
 
 
 

POZVÁNKA 
 

Projekční společnost VHRoušar, s.r.o. ve spolupráci 
s obecním úřadem Strašov zve občany na veřejné 

projednání možností připojení na splaškovou kanalizaci 

 

 

TERMÍN:  

 čtvrtek 17. února 2022 v 17 hod (pro domy s č. p. 1 - 54) 

 úterý 22. února 2022 v 17 hod (pro domy s č. p. 55 - 127) 

 

Pokud Vám daný termín nevyhovuje, dostavte se v druhém termínu. 
Domy v nové ulici napojené již na splaškovou kanalizaci se účastnit 
nemusí. 

 

MÍSTO: 

 sál v budově hasičské zbrojnice ve Strašově  

 

V průběhu veřejného projednávání bude představen koncept napojení 
domů na splaškovou kanalizaci. Pro jednotlivé domy ve spolupráci s 
jejich vlastníky bude proveden návrh připojení.  

V případě změn podléhajících nařízení vlády ve smyslu COVID-19 Vás 
budeme informovat obecním rozhlasem. 

 
S případnými dotazy se neváhejte obrátit 

osobně na starostu obce pana Petra Kopáče 
nebo na tel.: 775993105 



        

 

 
INFORMAČNÍ LETÁK 

k připojení na splaškovou kanalizaci   

Na základě podkladů technicko - ekonomické studie nakládání se splaškovými 
odpadními vodami v obci Strašov (vyhotovil Ing. Rec, 05/2020) a veřejného projednání 
bylo zastupitelstvem obce 19. 8. 2020 rozhodnuto o variantě tlakového odkanalizování 
obce s čerpacími šachtami na pozemcích jednotlivých nemovitostí a s čistírnou 
odpadních vod (ČOV) pro 600 EO v jižní části obce.  

Kanalizace a ČOV budou ve vlastnictví 
a provozu obce tak, aby obecní úřad mohl          
svým občanům v budoucnu garantovat výrazně 
nižší stočné než je účtováno například 
společností (VAK, Veolia atd.). Předpoklad 
realizace projektu je v roce 2024.    

Napojovaným nemovitostem obec uhradí část 
kanalizační přípojky od jímky – žumpy 
(případně domovní ČOV, septiku) po veřejnou 
splaškovou kanalizaci včetně čerpací šachty a 
rozvaděče. Dále zajistí územní souhlas pro 
povolení stavby kanalizační přípojky. 

Napojované nemovitosti zajistí oddělení 
dešťových a splaškových vod. Napojení a 
spotřeba elektrické energie čerpadla bude 
hrazena vlastníky nemovitostí. 

Pro veřejné projednání je třeba promyslet: 

 kde je umístěna žumpa - jímka (DČOV, 
septik) na Vašem pozemku? 

 jaký je počet osob užívajících nemovitost? 

 kde bude možné umístit čerpací šachtu (viz 
ilustrační obrázek) na pozemek? 

 kde bude podle Vás možná trasa gravitační a tlakové části přípojky na pozemku?  

 budete chtít využít Vaší jímky (žumpa, septiku) pro zachytávání dešťové vody? 

 kam lze umístit domovní rozvaděč a přívod elektrické energie pro rozvaděč čerpací 
šachty? Výkon čerpadla do 1,5 kW.   

 zda je možnost připojení na 230 V nebo 400 V?  

 


