11. listopadu 2013

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou mimořádné vydání obecního zpravodaje k výstavbě
kanalizace a kanalizačních přípojek. ČOV bude spuštěna do zkušebního provozu na
přelomu roku 2013/ 2014. Blíží se tak doba pro samotné napojení jednotlivých
nemovitostí. Pokud by Vám následující informace neposkytly odpovědi na všechny
otázky, neváhejte kontaktovat starostu, který s Vámi Vaši konkrétní situaci u Vaší
nemovitosti projedná.
DŮVODY REALIZACE VÝSTAVBY ČOV
Každý vlastník nemovitosti produkující odpadní vody, je povinen tyto vody
likvidovat v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
„Čištění“ vzniklých odpadních vod v septiku nebo jejich jímání v žumpě současným
předpisům neodpovídá.
Napojením svých nemovitostí na nově budovanou kanalizaci s odvedením
odpadních vod do ČOV se navždy vyřeší nejlepším možným způsobem problém každého,
kdo produkuje odpadní vody.
PROČ BYCH MĚL SVOU NEMOVITOST PŘIPOJIT?
Mimo již výše uvedených legislativních důvodů a pozitivního dopadu na životní
prostředí se jedná zejména o tyto důvody: zvýšení standardu bydlení, zhodnocení
nemovitosti, snížení provozních nákladů na likvidaci odpadních vod.
CO NÁM NOVĚ VYBUDOVANÁ ČOV PŘINESE?
Vybudování ČOV bude mít dopad na zlepšení životního prostředí. Dojde k ochraně
podzemních a povrchových vod před znečištěním. Jak všichni víme, v současnosti jsou
odtoky ze septiků a přepady z jímek sváděny do potoka, což ze zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
nesmí být. Podzemní i povrchová voda jsou cenným přírodním zdrojem a měly by být
chráněny před znečištěním.
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KDO NESE NÁKLADY NA ZBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY?
1) Náklady na zbudování kanalizační přípojky jsou dle zákona o vodovodech
a kanalizacích na vlastníkovi připojované nemovitosti.
2) Trubní materiál pokládaný na soukromý pozemek a revizní šachtičku zajistila obec
na vlastní náklady. Projektová dokumentace byla vypracována a hrazena z rozpočtu
obce.
3) Vlastník přípojky si zajistí výkopové práce, položení potrubí a kontrolní šachty, terénní
úpravy, které provede dle obdržené projektové dokumentace. Dále si vlastník zajistí:
případná spojovací kolena, pokud budou potřebná k napojení potrubí, a zásypový
materiál.
TERMÍN VYDÁVÁNÍ MATERIÁLU
Kanalizační potrubí a kontrolní šachtičky budou od
14. 11. 2013 do 23. 11. 2013 v době od 10:00 hod. do 17:00 hod.
rozvážet pracovníci obecního úřadu k jednotlivým nemovitostem.
Současně s potrubím vlastník nemovitosti obdrží projektovou
dokumentaci, kde je uvedena délka potřebného potrubí. Potrubí
se začne rozvážet od horního konce obce Dlouhomilov. Pokud
někomu nebude vyhovovat předávací doba od 10:00 do
17:00 hod. v uvedené vydávací dny, kontaktujte p. Jaroslava
Hrubého na tel. čís. 731 028 886.
NAPOJENÍ NA KANALIZACI – VLASTNÍ POSTUP
1) Obec Dlouhomilov nechala zpracovat pro každou nemovitost projektovou dokumentaci
k přípojce na soukromém pozemku, která bude předána současně s trubním materiálem.
Podle schváleného projektu si každý vlastník přípojku vybuduje buď svépomocí, popř.
odbornou firmou, kterou si zajistí každý sám.
2) Vlastník nemovitosti si zajistí položení potrubí kanalizační
přípojky a její napojení na „veřejnou“ část. Takto připravenou
nezasypanou přípojku nahlásí na telefonní čísla: 731 028 886
p. Jaroslav Hrubý, nebo 603 289 660 p. Jaroslav Hvižď a domluví
si datum a hodinu kontroly.
3) Po provedené kontrole a pořízené fotodokumentaci kanalizační
přípojky můžete potrubí zasypat.
4) Současně s provedenou kontrolou vám bude předána smlouva „ o odvádění odpadních
vod do veřejné kanalizace“.
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5) Po provedené kolaudaci hlavního řádu, která je plánována na druhou polovinu
listopadu 2013, ale každopádně až po předchozí výzvě obecního úřadu
Dlouhomilov, bude zahájeno připojování kanalizačních přípojek z nemovitostí na nově
vybudovanou kanalizaci.
6) Celková kolaudace včetně přípojek je plánována na červen 2014. Do této doby by měli
vlastníci nemovitostí provést připojení na hlavní řád.
KRITÉRIA PRO NAPOJENÍ NEMOVITOSTI
a) Napojovaná splašková voda je odpadem pouze
z WC, koupelen, prádelen a kuchyní.
b) Do přípojky nesmí být zaústěny dešťové
a povrchové vody, odpady z chlévů a hnojišť.
c) Po napojení na kanalizaci je dána povinnost
ze zákona jímky a septiky vyřadit z provozu.
CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE?
Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace. Kuchyňský odpad způsobuje ucpávání
kanalizační přípojky, ucpání veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení
hlodavců, kteří dobře živení přežívají v kanalizaci.
Příklady dalších látek nepatřících do kanalizace:
 látky radioaktivní
 látky infekční a karcinogenní
 jedy, žíraviny, výbušniny a pesticidy
 omamné látky, hořlavé látky, nepoužité léky
 biologicky nerozložitelné tenzidy
 organická rozpouštědla, ropné látky, silážní šťávy
 průmyslová a statková hnojiva
 látky způsobující změnu barvy vody
 látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizačních stok
Jak je uvedeno, do kanalizace nepatří řada látek. Tento odpad odevzdávejte při
plánovaném sběru nebezpečného odpadu.
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Zvláštním problémem je tuk. Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které
se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla
v čerpacích stanicích na kanalizaci. Rozložené tuky podporují korozi. Tukové kry mohou
způsobit ucpání kanalizace. Tuky se negativně projevují i v samotném procesu čištění
na ČOV. Do kanalizace rozhodně tuk nepatří!

JAKÉ JSOU POSTIHY ZA NEVHODNÉ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD?
Fyzická osoba vypouštějící odpadní vody do
vod povrchových či podzemních, případně do stávající
dešťové kanalizace, v rozporu s vodním zákonem, se
dopouští přestupku dle § 32 zák. č. 274/2001 Sb.
Takové protiprávní jednání může být pokutováno
vodoprávním úřadem až do výše 200 000 Kč.

Vážení spoluobčané,
na závěr bych vám chtěl poděkovat za trpělivost a pochopení, shovívavost
a případně za podnětné návrhy při budování kanalizace v naší obci. Nebylo to období
jednoduché, a doufám, že to nejhorší je za námi. V nejbližší době tj. do 20. 11. 2013
(podle plánu) by měla být opravena silnice Hrabišín – Dlouhomilov – Brníčko a upravena
silnice na Benkov, tak, aby byla sjízdná. Kompletní opravy cest budou prováděny
v průběhu roku 2014. Konečné úpravy cest nelze realizovat dříve z důvodu nestabilního
podloží.
Jiří Štelc
starosta obce
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