Vážení občané,
realizace akce

„Doplnění kanalizace v obci Ostrá – II.etapa“ – je ve finále.

Stále platí : NENAPOJUJTE SE.
Kanalizace ještě není v provozu a pokud dojde k vypouštění odpadních vod, bude nutné kanalizaci na
náklady viníka vyčistit! Prosíme ve vlastním zájmu vyčkejte na uvedení kanalizace do provozu. Budete o
tomto slavnostním okamžiku obcí informováni.
NYNÍ:
Obec Ostrá podá na MěÚ Lysá nad Labem Žádost o kolaudační rozhodnutí. Mezitím bude dokončeno
osazení všech tří čerpacích stanic technologiemi, po připojení elektroměrů bude proškolena obsluha
čerpacích stanic. Do poloviny listopadu proběhne kompletní čištění a odstranění kalu a usazenin z nádrží v
ČOV Ostrá firmou Hydrotech, tím bude připravena ČOV na připojení zbylé části obce.
PO KOLAUDACI:
Postup k napojení na splaškovou kanalizaci:
1. realizace napojení kanalizační přípojky odbornou firmou
2. provedení kontroly napojení pověřenou osobou před záhozem . Připravenost ke kontrole nahlásíte
v předstihu (alespoň 2 dny) na OÚ Ostrá.
3. podepsání Smlouvy o odvádění splaškových odpadních vod splaškovou kanalizací s obcí Ostrá
4. zahájení vypouštění odpadních vod
Na připojení na kanalizační řad bude dostatek času, nejdéle ovšem do konce května 2017.
Ze zákona je dána po napojení na kanalizaci povinnost jímky a septiky vyřadit z provozu. Jímky a septiky
je nutné vyčerpat, vyčistit a hygienizovat. Jímky se nikdy NESMÍ vyčerpat do kanalizace!! (riziko vyřazení
celé ČOV z provozu!!!) – vývozy pomůžeme zajistit. Septiky se musí zasypat inertním materiálem např.
zemina a kamení bez příměsi látek nebezpečných životnímu prostředí, nebo je lze využít jako akumulační
nádrže na dešťovou vodu. Dešťové vody musí, dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, likvidovat každý na
svém pozemku zasakováním, nebo lze dešťové vody akumulovat a využít pro zalévání zahrady. Do
kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být dešťové vody zaústěny. Hrozí vysoké pokuty při
porušení tohoto zákazu.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat OÚ Ostrá na tel. 325 551 304, nebo na obec.ostra@ostra.cz.
Mgr. J. Kaucká, starostka obce

