
                                                                                                                                           

 

INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ NOVÉ KANALIZACE V OBCI MEZOUŇ 
 

Vážení vlastníci nemovitostí, 
 
dovolujeme si Vás informovat o změnách, které nastanou v souvislosti s uvedením nové splaškové 

kanalizace v obci Mezouň do provozu a z toho plynoucí změnou v odvádění odpadních vod z Vašich 
nemovitostí. 
 
Stavba kanalizace byla ukončena v prosinci 2018 a byla řádně zkolaudována. V současné době je 
kanalizace připravena k provozu a před spuštěním dobíhají především nezbytné administrativní 
záležitosti. Plnohodnotné zahájení provozu bylo stanoveno k datu 18.3.2019. Připojení 
jednotlivých odběratelů je nutno zrealizovat do data 30.4.2019. Na základě výběrového řízení bude 

činnosti spojené s provozem zajišťovat společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 
 
Postup připojování: 

 
1. Část kanalizační přípojky vedoucí po veřejných pozemcích byla součástí výstavby kanalizace 

a byla provedena dodavatelskou firmou. 

2. Vlastník nemovitosti si zajistí realizaci části kanalizační přípojky vedoucí po pozemcích, které 
netvoří veřejné prostranství (a to do 30.4.2019). 

3. Od data 18.3.2019 každé pondělí, středu a čtvrtek vždy od 14.00 do 16.00 hod. si vlastník 
nemovitosti dohodne osobně na obecním úřadě nebo na tel. 311 675 198 konkrétní termín 
kontroly zamýšleného propojení obou částí přípojek dle časových možností pověřeného 
odborného zástupce obce Mezouň pana Majera (zaměstnanec VaK Beroun) a dalšího zástupce 
obce. 

4. Vlastník nemovitosti při této kontrole předá zástupci obce vyplněnou a podepsanou 
PŘIHLÁŠKU ODBĚRATELE, která bude od 14.3.2019 dostupná na webu obce a v úředních 
hodinách na obecním úřadě. V případě napojení nemovitosti na veřejný vodovod bude stav 
vodoměru zapsán do PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE při této kontrole. 

5. Po předání PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE se vlastník nemovitosti připojí na novou splaškovou 
kanalizaci (tzn. že teprve nyní lze provést fyzické napojení kanalizační přípojky do nové 
kanalizace).  

6. Na základě PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE připraví VaK Beroun Smlouvu o odvádění odpadních 

vod mezi odběratelem a obcí Mezouň. Následně obec Mezouň vyzve odběratele k podpisu 
smlouvy. 

 
Stanovení množství vypouštěných odpadních vod: 
 

1) Odběratelé napojení na vodovodní řad bez vlastního zdroje vody 
Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace odpovídá spotřebě vody zjištěné na 
vodoměru. 

 
2) Odběratelé, kteří částečně nebo zcela využívají vlastní zdroj vody 

Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace odpovídá směrným číslům roční spotřeby 

vody uvedeným v příloze č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění. Směrné číslo pro 
standardně vybavenou domácnost činí 36 m3/osobu a rok. Fakturace stočného je pak 
prováděna paušální sazbou, která odpovídá násobku směrného čísla a počtu osob, které 
nemovitost užívají.  
 

Úhrada stočného bude prováděna formou zálohových plateb, které lze hradit prostřednictvím 
trvalého příkazu ze svého účtu. Odběratelé obdrží roční vyúčtování. 

 

 
Další informace jsou k dispozici v zákaznickém centru VaK Beroun a na webových 
stránkách www.vakberoun.cz. 
 
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3   
Kontakty:   

zákaznické centrum v Berouně  311 747 111 
zelená linka    800 100 663      
  
Dispečink: 311 747 120 , 606 666 990  hlášení poruch     
e-mail: zc.beroun@vakberoun.cz 
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