Obec Narysov
Narysov č. 76
261 01 Příbram

Informace o výstavbě ČOV a kanalizace Narysov
Vážení spoluobčané,
Výstavba ČOV a kanalizace se dala do pohybu (realizace 2. 10. 2020 – 1. 4. 2022).
Objekt ČOV je v hrubé stavbě dokončován.
V roce 2021 nás čeká vybudování sítě a přípojky k jednotlivým objektům.
Přípojky budou budovány postupně, podle výstavby kanalizačního systému.
Přípojky budou dotaženy vždy na hranu pozemku, podle plánu, který je k nahlédnutí na OÚ.
Na každé přípojce bude vybudována revizní šachta.
Tato šachta by měla být umístěna nejlépe na soukromém pozemku majitele přípojky.
Pokud bude mimo, hrozí poškození, ať už vandalismem nebo omylem (nejčastěji přejezd vozidlem).
Od hranice pozemku si napojení realizuje každý sám, nebo může požádat OÚ o pomoc – zprostředkování
kontaktů na odborné firmy.
Připojení musí být realizováno podle technických podmínek, které budou stanoveny stavební firmou (průměr
potrubí, sklon, hloubka apod).
Před realizací každé přípojky Vás bude kontaktovat zástupce stavební firmy, který projedná umístění šachty
a další podrobnosti - cca týden před, podle postupu výkopových prací.
Doporučujeme včasné zajištění nákresu/plánu, kudy přípojka povede – pozor na křížení stávajících sítí.
Napojení nesmí být realizováno takzvaně přes jímku – napojení u domu mimo stávající jímku.
Nemusí být zaneseno do katastru nemovitostí.
V oblasti NARYSOV bude kanalizace gravitační, v oblasti NA VÝFUKU bude tlaková.
Tlaková kanalizace podléhá jinému technickému řešení než gravitační – nutnost vybudovat šachtu s tlakovým
čerpadlem.
V průběhu února 2021 budou připraveny Smlouvy o připojení na kanalizaci, poté budou občanům distribuovány.
Poplatek za připojení na kanalizaci byl stanoven na 15 000 Kč na přípojku.
Bude vybíráno v průběhu 05.2021.
Pokud to COVID situace dovolí, v průběhu února bychom rádi uspořádali veřejnou schůzi, kde budou zástupci
firem, které kanalizaci v Narysově budují a můžete jim pokládat dotazy ohledně výstavby a přípojek.
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