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Lhotka - výměna vodovodních přípojek  

 

 

Odběratelé vody ve Lhotce byli v loňském roce informováni o tom, že pokud je jejich 

vodovodní přípojka vyrobena z nevhodného materiálu (kov, starší typ plastového 

potrubí), budou muset v souvislosti s rekonstrukcí vodovodního řadu v obci provést 

vlastním nákladem výměnu přípojky. 

 

Do této chvíle byla po domluvě vlastníků přípojky s naším provozem provedena prohlídka 

asi 50 nemovitostí a dohodl se postup výměny. Dalším jednáním za naši společnost je 

pověřen p. Martin Šír  z prováděcí společnosti Šindler stavební a důlní s.r.o. Jako 

zhotovitel rekonstrukce vodovodu zajistí přepojení vyhovujících přípojek na nový 

vodovodní řad a v případě výměny stávajících přípojek takové provedení, které odpovídá 

standardům naší společnosti, tj. přípojka pokud možno přímého a kolmého směru na 

vodovodní řad a z jednoho kusu materiálu až k vodoměru.  

 

V případě, že se stávající vyměňovaná přípojka odlišuje od standardu (délka, změna 

směru, lomy), budeme trvat na ukončení za hranicí pozemku ve vodoměrné šachtě, za 

kterou může přípojka zůstat z původního materiálu a v původním provedení. Výjimku 

budou tvořit případy, kdy majitel prokáže, že stávající stav byl povolen příslušným 

stavebním úřadem. I v těchto případech budeme ale doporučovat provedení změn podle 

standardů. 

 

V případě potřeby konzultace technického stavu přípojky v předstihu je možné pana Šíra 

kontaktovat na tel. 723 113 514.  

 

Zákazníkům, kteří budou mít problém s financováním výměny přípojky, nabízíme 

možnost rozvržení splátek až na dobu dvou let bez navýšení. 

 

Sporné a komplikované případy, které se nepodaří vyřešit s prováděcí firmou, bude řešit 

vedoucí provozu vodovodů Hořovice p. Kebrle, miroslav.kebrle@vakberoun.cz, 311 512 

316. 

 

 

 
V Berouně, 20. dubna 2015 
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