Vážení občané,
na základě povolení k předčasnému užívání kanalizační sítě bude od středy 8.12.2010
zahájeno systematické připojování nemovitostí k této síti.
A)
1. Vlastníci nemovitostí, kteří mají kompletně připravenou a zapojenou domovní čerpací jímku,
tzn. že jim fa Mertastav již dříve vyvrtala otvor, který umožňuje vstup splašků do jímky, mohou od 8.12.
samostatně přepojit odpad do nové jímky, ev. dohodnout připojení s firmou Mertastav a zapnout
čerpadlo. Propojení nemovitosti s jímkou zajišťuje majitel nemovitosti sám na základě Dohody o
připojení na uliční kanalizační řad obce Husinec, část II, bod 3 a 4.
2. Vlastníci nemovitostí, kteří nemají v jímce osazený otvor pro vstup splašků umožní firmě
Mertastav vyvrtat vstupní otvor do jímky a osadit těsnící manžetu. Fa Mertastav bude provádět kontrolu
vyvrtaných vstupních otvorů v termínu od 8.12. (V případě zájmu o přednostní vyvrtání vstupního
otvoru, kontaktujte fu Mertastav.)
Propojení nemovitosti s jímkou zajišťuje majitel nemovitosti sám na základě Dohody o připojení na
uliční kanalizační řad obce Husinec, část II, bod 3 a 4. V případě potřeby dalších instalatérských
prací na zaústění domovního odpadu do jímky a v případě zájmu vlastníka je možné dohodnout tyto
práce s firmou Mertastav. Po propojení nemovitosti s jímkou lze zapnout čerpadlo.
3. Vlastníci nemovitostí, kteří požadují nestandardní montáž ( např. do stávající jímky) budou
připojováni na základě individuálních jednání s firmou Mertastav.
Kontakty:
pan Moudrý: tel: 731 653 857, e-mail: s.moudry@email.cz
Ing. Fabián: tel: 737 288 459, e-mail: fabian.gejza@zoznam.sk
Mertastav spol.s r.o.: e-mail: mertastav@mertastav.cz
B)
Po uvedení domovní přípojky do provozu se majitel nemovitosti do 5 pracovních dnů dostaví na
obecní úřad k podpisu „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“, které je nezbytné
pro kolaudaci domovní přípojky. Je třeba tak učinit ve vlastním zájmu, neboť po ukončení předčasného
užívání, nebude možné provozovat domovní přípojku bez kolaudačního rozhodnutí.
V období předčasného provozu majitel nemovitosti nehradí stočné, ale hradí náklady spojené
s poruchami zaviněnými vlastní vinou. Doporučujeme proto znovu přečíst pokyny k obsluze čerpadla,
zejména část o odpadech, které do kanalizace nepatří.
Práce budou přerušeny od 16.12. a budou obnoveny v závislosti na klimatických podmínkách
začátkem roku 2011 .
Vážení občané, uvědomujeme si nepříjemnosti a komplikace spojené se změnami termínů a některými
nepřesnostmi, situaci se snažíme s firmou Mertastav řešit. Děkujeme Vám za pochopení
7.12.2010
Ing. Ivana Zrzavá, Marie Těthalová

