Realizace přípojek pro akci Kanalizace a ČOV Mšec
Vážení občané,
sděluji Vám, že se můžete začít připojovat na Kanalizaci a ČOV Mšec prostřednictvím
domovní šachty, která byla vybudována městysem Mšec na veřejném pozemku.
Technickou pomoc Vám sdělí TDI Ing. Baudisch tel. 602 244 674
Podmínky připojení:
a) přípojka bude realizována pouze na splaškovou vodu – v žádném případě nesmí
být do přípojky svedena dešťová a povrchová voda
b) položené potrubí bude zdokumentováno před zásypem fotodokumentací
c) v den napojení bude na splaškovou kanalizaci provedena fotodokumentace
stavu vodoměru dodávky pitné vody
d) nejpozději v den napojení bude tento záměr nahlášen e-mailem
(urad@obecmsec.cz) nebo osobně na úřadě městyse a to uvedením jména a čp.,
které se připojují včetně požadované fotodokumentace v elektronické podobě
Pro Vaše potřeby Vám sdělujeme kontakt na firmy, které jsou schopny Vám pomoc
přípojku zrealizovat:
Zemní práce ŠUMA Mšec – kontaktní osoba pan Šuma tel. 602 379 366
Zemní práce KNŠ Slaný – kontaktní osoba pan Šubrt tel. 602 336 053
Zemní práce NEZBEDA Mšec – kontaktní osoba pan Nezbeda tel. 602 396 951
Zemní práce VANĚČEK Mšec- kontaktní osoba pan Vaněček tel. 602 250 411
Zemní práce MRÁZEK Nesuchyně – kontaktní osoba pan Mrázek tel. 736 628 345
Náklady na přípojku hradí odběratel.
Návrh smlouvy Vám bude předložen nejpozději do 60 dnů od připojení. Informace, co
bude smlouva obsahovat, najdete v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky o
odvádění odpadních vod městyse Mšec (dále jen VOP) zveřejněny na webových
stránkách městyse. Městys Mšec jako dodavatel vyzve odběratele před návrhem
smlouvy o doložení dokumentů dle VOP.
Tím, že s vypouštěním kanalizačních vod začínáme, není aktivní do okamžiku podepsání
smlouvy porušení neoprávněné vypouštění odpadních vod dle VOP. Stočné bude
fakturováno ode dne napojení, cena bude stanovena nejpozději do 31. 5. 2020. Cena
stočného by se měla pohybovat kolem 50 Kč/m3 včetně DPH.

Jiří Loskot, starosta městyse

