OBEC MUKAŘOV
Příčná 11, 251 62 Mukařov

POKYNY PŘED REALIZACÍ TECHNOLOGIE
DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY (DČJ)

(VYSTROJENÍ)

- majitel nemovitosti si musí na své náklady před osazením technologie DČJ zajistit el.
přípojku k ovládání čerpadla, tj. od stávajícího domovního rozvaděče, či jiného
napojovacího místa, k místu budoucího umístění ovládání pro technologii DČJ a
- položit chráničku pro budoucí el. kabel od ovládání k čerpací jímce. Chránička musí být
průměru min. 50 mm v hloubce min. 60 cm pod terénem. Ovládání čerpadla je umístěno do
5 m od čerpací jímky na stěně objektu, plotu nebo na volně stojícím stojánku;
- přívodní kabel je v provedení CYKY 5 x 2,5 s osazeným motorovým jističem 16 A.
Vlastník nemovitosti si musí případně zařídit dostatečný jistič u ČEZ Distribuce;
- majitel objektu musí před montáží technologie zajistit a předložit platnou elektrorevizi na
přívodní kabel;
- čerpadlo je na 400 V, na 230 V je nestandartní dodávka, která je zpoplatněna;
- po vyřízení všeho viz výše Vás žádáme o zaslání kopie elektrorevize přívodního kabelu,
s uvedením kontaktního telefonu na: kleber@zepris.cz, a v kopii též na: obec@mukarov.cz
(výjimečně, nemáte-li možnost e-mailu, v listinné podobě k rukám Ing. Zimy na OÚ) jako
potvrzení o připravenosti přípojky pro osazení technologie. Do předmětu e-mailu uveďte:
„Kanalizace elektrorevize + doplňte příslušné č.p., č.e.“. Pro zajištění hladkého průběhu
stavby žádáme o dodání elektrorevize nejpozději do 31.12.2022;
- technologové stavby Vás poté budou kontaktovat pro domluvení termínu na osazení
technologie DČJ. Tato může být osazena do každé šachty ihned po splnění podmínek výše.
- ihned po osazení technologie, bude majitel objektu seznámen s provozním návodem
technologie a provede se zaškolení. O tomto bude sepsán předávací protokol obsahující i
výrobní čísla čerpadla a ovládací jednotky. Zároveň Vám bude předána informace,
k termínu přepojování domovních odpadů, jež závisí na uvedení ČOV do provozu.
Přepojení bude též možné až po vizuální kontrole vyvezení stávající jímky, neboť není
povoleno obsah jímky přečerpat do nové kanalizace!
- ovládací jednotka, čerpací technologie, jejich osazení a zprovoznění, včetně zaškolení,
bude provedeno na náklady obce;
- přivedení jištěného přívodního kabelu do místa ovládání, položení chráničky od ovládání
k šachtě, zajištění elektrorevize, přepojení odpadu z domu do čerpací šachty provádí
vlastník nemovitosti na svůj náklad.
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