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Věc: KA ALIZACE
Vážení,
dospěli jsme do stavu, kdy můžeme konstatovat,
že výstavba kanalizace je dokončena.
Chci prohlásit, že
výsledek je společnou prací nás všech. Dílo pro které jsme rok snášeli vše, co takový zásah do zaběhlého
života přináší.
ebudu vyjmenovávat
šechny komplikace, které výstavba přinášela. Některých se dotkly více
jiných méně. Chci všem, kteří pochopili, že existence kanalizace posunuje úroveň bydlení a řeší kvalitu života
v obcích i pro naše potomky, poděkovat. Výsledek za to určitě stojí.
Kanalizace je vybudována,
prošla zkouškami tě nosti, zkouškami
kamerovými
a převzali jsme ji. Úspěšně
proběhla kolaudace.
Nyní k dalšímu postupu.
Značná
t Vás je připravena napojit s oje odpady na plaškovou kanalizaci. Co je třeba udělat, aby to bylo
možné.
1. K vybudováním
přípojky
je třeba
územní souhlas.
Obecní úřad pro většinu z Vás tento úkon
zabezpečuje hromadně. Je to úspora času i peněz.
2.
Vybudování
přípojky s napojení na revizní šachtu je záležitostí každého majitele objektu. Jenom pro
připomenutí: přípojka se buduje z trubek o světlosti 150 mm. Přípojka musí být napojena
přímo na odpad
z nernovito ti.
ení možná
arianta. do septiku nebo žumpy .a, přepadem do kanaliza e. Zakázáno
je také
napojit do splaškové kanal izace dešt'ové a povrchové vody. V případě nejasno tí zavolejte nebo e stavte na
obecním úřadě.
tejně tak je zakázáno
přečerpat
obsah žumpy do splaškové
kanalizace.
Došlo by ke znehodnocení
biologického obsahu v čistírně odpadních vod a škodě, která by musela být vymáhána.
a argument, že nikdo
nezjistí kdo to udělal, odpovídám .že zjistí. Jenom se o to zvýší náklady.
V ěnujte pozornost druhé straně, kde je výtah ze zákona o odpadn ích vodách. Ale v podstatě, stačí normální
rozum. Není to popelnice, která zvládne vše. O výši nákladů na provoz rozhodujeme všichni.
čá

3. O skutečnosti, že se připojíte na splaškovou kanalizaci je třeba uvědomit
obecní úřad a podepsat smlouvu. Konečný termín pro připojení a podepsání
smlouvy je 31.5.2016 yní dobrá zpráva pro všechny. Platit za odvádění odpadních vod budeme
pololetně a zpětně.
První platba bude za období
od 1.6.2016 do 30.11. 2016 a je
nutné ji uhradit do 30.11.2016.
Cena? : obyvatelé hlášeni k trvalému pobytu 500 - Kč Kč na osobu a 6 měsíců, děti do 18ti let 350.- Kč 1 6
mě iců, majitel nemo itosti bez trvale bydlícího obyvatele/chalupářil
650,-Kč 16 měsíců .. Podrobnosti k platbě
budou v příloze smlouvy.
Je zřejmé, že čerpání výhody bezplatného
vypouštění
odpadních
vod budou mít ti, kteří si s připojením
po píší.

4. Kdy je možné se připojit?
Ještě

jednou

děkuji

OD TEĎ !!! / nezapomenout na podepsání smlouvy/

nám všem

za trpělivost

a pochopení,

že kanalizaci

Jiří De enský
starosta

jsme

vybudovali

nejenom

pro

'.

Co nepatří do kanalizace

Upozorňujeme všechny odběratele, že v kanalizačním řádu je určena míra znečištění
odpadních vod a také veškeré informace o tom, co do kanalizace nepatří. Tyto
nepřípustné odpady je nutno likvidovat jiným způsobem a veškeré jejich vypouštění je
proti Kanalizačnímu řádu a může být sankcionováno. A to nejen pokutou, ale i
ymáháním náhrady škod způsobených na zařízení stokové sítě. Do stokové sítě
nepatří následující látky:
- látky radioaktivní, infekční a karcinogenní,
- jedy, žíraviny a výbušniny,
- pesticidy, omamné látky, hořlavé látky,
- biologicky nerozložitelné tenzidy,
- organická rozpouštědla,
- ropné látky, silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva,
- látky způsobující změnu barvy vody,
-Iátky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky.
- pevné odpady včetně kuchyňských, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se
daj í likvidovat, tzv. "suchou cestou".
- léky - patří zpět do lékárny nebo do sběrného dvora
Jak je uvedeno do kanalizace nepatří řada látek. Koncentrované kapalné, tuhé nebo
nebezpečné odpady do kanalizace v žádném případě nepatří.
Zásadní problémy v kanalizaci:
Tuk: Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají

které se postupně nabalují a
zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na
kanalizaci, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je.
hrudky,

Velkou komplikací v provozu kanalizace a ČOV jsou i
hygienické pomůcky, nejen plíny, vložky, tampóny, ale v současnosti i hojně
používané vlhčené ubrousky. Materiál na těchto výrobcích je velmi odolný, pružný a
biologicky nerozložitelný. Po kontaktu se strojním vybavením čerpacích stanic nebo
nátoku na čistírnu odpadních vod se namotává na oběžná kola čerpadel až do jejich
úplného ucpání. Následně pak musí být zařízení zastaveno, a pokud nedošlo k jeho
poškození tak alespoň rozebráno a vyčištěno. Proto po použití nesplachujte hygienické
pomůcky do záchodu, ale vyhoďte je do směsného odpadu.
Hygienické

pomůcky

Do kanalizace také nepatří jakýkoli komunální odpad. Staré provazy, hadry či
kovové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty) do kanalizace nepatří.
Stejně tak velké problémy mohou způsobovat jakékoliv odpady ze staveb. Jedná se jak
o zbytkové igelity, plachty, montážní pěny, silikony či polystyreny, tak i o veškerý
abrazivní materiál, jako je například písek, beton ad.

