Běstovice – Dostavba kanalizace a čištění OV obce
Běstovice je ukončena
Vážení zákazníci, odběratelé,
dovolte mi sdělit Vám závěrečnou informaci o dané stavbě kanalizace, kterou
naše společnost v závěru roku 2015 dokončila a zkolaudovala. Kolaudací stavby v
prosinci 2015 je tedy celý kanalizační systém obce Běstovice úspěšně a bez závad
provozován. Znamená to, že veškeré odpadní vody z obce Běstovice jsou již nyní
čištěny po přečerpání na ČOV Choceň.
Kanalizační soustava je plně automatizována, PČS má bezpečnostní přeliv do
Teplického potoka a na potrubí je osazena zpětná klapka pro zamezení zpětného
vzdutí vody z potoka do kanalizace. Chod přečerpávací stanice je dozorován
z vodárenského dispečinku naší společnosti a dispečinku na ČOV Choceň. Zde
funguje každodenní směnování dvěma zaměstnanci v době od 06:00 do 18:00 hod.
Potom do 22:00 hod je k dispozici pohotovostní služba na telefonu 731
623 849.

A nyní se obracím s prosbou na Vás, naše odběratele. Pro cca 98 %
obce je možné napojit se na kanalizaci zakončenou na ČOV a zrušit předčisticí
zařízení (převážně biologický septik nebo domovní ČOV) na Vaší kanalizační přípojce.
K tomuto kroku Vám nabízíme naši pomoc.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. umožní likvidaci
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 (septiku). Kontaktní osobou
v tomto případě 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 Vám nabízíme v případě zájmu i provedení stavebních prací na zrušení
Vašeho předčisticího zařízení, nebo úpravy kanalizační přípojky u Vaší nemovitosti.
Kontaktní osoba je stejná jako v případě výše.

Za společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a. s.
Martin Valach
vedoucí provozu ČOV a kanalizace Choceň

