Stavba ČOV a dostavba kanalizace v Brandýse nad Orlicí je dokončena.
Napojování nových odběratelů na kanalizační systém může tedy začít.

Vážení zákazníci, odběratelé,
můžeme Vám sdělit, že stavba „ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí“ má úspěšně za
sebou polovinu zkušební doby. Samotná centrální ČOV byla uvedena do zkušebního provozu
počátkem listopadu 2015. Během prvního měsíce provozu nás zatěžovaly hlavně problémy
s výtlakem na ČOV – porucha mezi Tichou Orlicí a železničním přejezdem a zavzdušňování
potrubí pod Tichou Orlicí a náhonem. Tyto problémy jsou již vyřešeny a vše funguje na
výbornou.
Od konce prosince jsou v týdenních intervalech odebírány vzorky za účelem sledování
kvality vod přitékajících na ČOV a samozřejmě i vypouštěné vody z ČOV do Tiché Orlice.
Veškeré hodnoty ukazatelů na odtoku z ČOV jsou hluboko pod hodnotami stanovenými
v povolení k vypouštění odpadních vod. Pro zajímavost, centrální ČOV již proteklo 6 245 m3
vyčištěné vody.
Provoz ČOV a systému čerpacích stanic je zcela automatizován, ovládán je pomocí
vzdáleného přístupu z dispečinku na ČOV Choceň. Zde funguje každodenní směnování dvěma
zaměstnanci v době od 06:00 do 18:00 hod. Potom do 22:00 hod funguje pohotovostní
služba na telefonu 731 623 849. Zaměstnanci dojíždí na ČOV Brandýs nad Orlicí každé
dva dny na zajištění nejnutnějších provozních záležitostí.
V průběhu prosince 2015 provedla společnost C.I.E.B. Kahovec spol. s. r. o. napojení
odpadních vod na centrální ČOV a 6 nemovitostí se nově připojilo na kanalizaci v naší správě.
Nyní se obracím s prosbou na Vás. V 92 % města je již možné napojit se na kanalizaci
zakončenou na ČOV a zrušit tak předčisticí zařízení (převážně biologický septik, nebo
domovní ČOV) na Vaší kanalizační přípojce. K tomuto kroku Vám nabízíme pomoc.
Pro doposud nenapojené odběratele, kteří již mají možnost se na nový
kanalizační systém napojit, sdělujeme, že v průběhu měsíce března obdržíte
písemně pokyny, jak ve věci napojení Vašich nemovitostí postupovat a za jakých
podmínek Vám bude bezplatně poskytnuta projektová dokumentace a stavební
povolení pro Vaše kanalizační přípojky.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. nabízí možnost likvidace
odpadních vod z Vašich předčisticích zařízení zdarma, Vašim nákladem bude pouze platba za
dopravu a práci spojenou s čerpáním a vypouštěním OV, jedinou podmínkou je provedení
zrušení předčisticího zařízení. Kontaktní osobou je Martin Valach – vedoucí provozu ČOV a
kanalizace Choceň – tel. 602 777 726, e-mail : valach@vak.cz . Platnost této nabídky je do
konce roku 2016.
Dále nabízíme v případě zájmu i provedení stavebních prací na zrušení předčisticího
zařízení nebo úpravy kanalizační přípojky u Vaší nemovitosti. Kontaktní osoba je stejná jako
v případě výše.
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