Informace k dalšímu postupu prací při výstavbě kanalizace a zprovozňování přípojek
Vážení občané,
V následujícím textu Vám zasílám informace o postupu při montáži
technologie domovních čerpacích stanic a krocích, které jsou nutné
učinit při uvádění nových kanalizačních přípojek do provozu. Dle
harmonogramu prací se očekává zprovoznění nové čistírny odpadních vod
zhruba na konci měsíce listopadu 2013. Následně pak bude možné
u jednotlivých nemovitostí zahájit vypouštění splaškových odpadních
vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Postup při montáži technologie domovních čerpacích stanic:
Montáž provedou pracovníci budoucího provozovatele kanalizace TS
Benešov, středisko VaK Týnec nad Sázavou.
Montáže budou zahájeny dne 28.9.2013
Každý vlastník nemovitosti, který má již jímku domovní čerpací stanice
instalovanou, objedná montáž technologie a dohodne termín montáže
u provozovatele kanalizace na tel.č. 317 704 160.
Před zahájením montáže technologie by měl být již připraven přívodní
elektrický kabel s předepsaným jištěním, který by měl být ukončen
v místě instalace rozvaděče domovní čerpací stanice a měla by na něj
být vystavená revize. Pokud tak v době montáže technologie nebude,
může na základě dohody instalaci přívodního elektrického kabelu,
jističe a vypsání revize zajistit pracovník provozovatele. Tuto službu
si však každý vlastník hradí samostatně. O provedené montáži bude
sepsán protokol, jehož kopii každý vlastník připojené nemovitosti
obdrží a zároveň mu bude předán provozní předpis pro provoz domovní
čerpací stanice.
Postup při uvádění kanalizačních přípojek do provozu
Před zahájením vypouštění každý vlastník nemovitosti požádá
provozovatele kanalizace ( TS Benešov, středisko VaK Týnec nad Sázavou,
tel: 317 704 160) o kontrolu přípojky a jejího uvedení do provozu.
O provedené kontrole a zprovoznění kanalizační přípojky (gravitační
i tlakové) bude sepsán zápis, jehož kopii obdrží každý vlastník
připojované nemovitosti. Vlastníkům nemovitostí , kteří mají
s provozovatelem uzavřenou smlouvu o dodávce vody bude dnem uvedení
do provozu kanalizační přípojky rozšířen předmět smlouvy o odvádění
odpadních vod. Vlastníkům nemovitostí, kteří doposud s provozovatelem
žádnou smlouvu uzavřenou nemají, bude zaslána smlouva nová. Při uvedení
přípojky do provozu předloží vlastník připojované nemovitosti doklad
o zákonné likvidaci odpadních vod ze septiku nebo žumpy. Vypouštění
odpadních vod ze septiků a žump do kanalizace pro veřejnou potřebu
je zakázáno.! Bližší informace na tel: 777 241 036 – Zbyněk Peša –
vedoucí provozu VaK Týnec nad Sázavou
Miroslav Šiška - starosta

