
 
 
Výzva k napojení na splaškovou kanalizaci města Moravská Třebová 
 
Aktuálně nabylo právní moci rozhodnutí vodoprávního úřadu o předčasném užívání stavby, čímž došlo ke 
zprovoznění splaškové kanalizace v Udánkách, Boršově a Sušicích (zde nově stoka E-6-2, týká se nemovitostí 
s č.p. 29, 111 a 117, ostatní části jsou již v provozu), jež je součástí akce „Odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova a modernizace ČOV“.  
 
Vyzýváme proto vlastníky nemovitostí k napojení splaškových vod z nemovitosti do vybudovaného odbočení 
ukončeného revizní šachtou, a to nejpozději do 31.5.2015. 
 
Pro technickou pomoc při napojování se prosím obraťte na zástupce provozovatele (VHOS, a.s. – Martin Šibor - 
tel. č. 602 113 642, volejte v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod.), rovněž s ním je nutno dohodnout následnou 
fyzickou kontrolu napojení do revizní šachty (nejlépe 2 - 3 dny předem) a odevzdání vyplněné „Žádosti o zřízení 
kanalizační přípojky.“  
 
Připomínáme, že do splaškové kanalizace lze napojit pouze vody splaškové, nikoliv srážkové vody ze střech 
a zadlážděných prostranství, rovněž je zakázáno do této kanalizace zaústit drenážní nebo podzemní vody 
z nemovitostí. 
 
Vlastní vypouštění splaškových vod je možné až po uzavření „Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních 
vod,“ kterou je nutno uzavřít s provozovatelem veřejné kanalizace: VHOS, a.s., zákaznické centrum - Alena 
Hrubá - tel. č. 461 357 156.  
 
Upozorňujeme, že ten, kdo neoprávněně vypouští odpadní vody do veřejné kanalizace, se dopouští přestupku, 
za který může být příslušným vodoprávním úřadem dle zákona č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, pokutován až do výše 50.000,- 
Kč. Proto prosím dodržte níže uvedený správný postup. 
  
Správný postup pro připojení na kanalizaci: 
1. Vyplnit a odevzdat „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“ na VHOS, a.s. (získáte ji na VHOS, a.s.) 
2. Dohodnout si telefonicky termín připojení se zástupcem VHOS, a.s., s p. Šiborem – tel. 602 113 642 
3. Provést fyzické připojení na veřejnou kanalizaci, vč. kontroly připojení provozovatelem  VHOS a.s. 
4. Uzavřít „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“. 
5. Zahájit vypouštění splaškových vod. 
 
 
 
 


