Informace ke kanalizaci -důležité !

V současné době je již možné napojit veškeré nemovitosti na
splaškovou kanalizaci, s výjimkou nemovitostí na stokách D2 a E (čp.

8,9,10,11,43,47,55 a 230).
Pokud máte zájem již nyní svoji nemovitost na kanalizaci napojit,
prosím informujte nás o tom, případně se rovnou obracejte na pana
Homolu, bude dohodnut další postup (pokyny k napojení) a následně
termín převzetí. Nelze se na kanalizaci připojit samovolně, přípojka
musí být převzatá odborným zástupcem provozovatele, bude
sepsán zápis o převzetí. Také Vás žádáme, abyste poté nechali až do
převzetí volně přístupné oba konce Vaší domovní přípojky
(nezahazovali výkopy), tzn. jak u kanalizační šachty, tak samotný
odpad z Vaší nemovitosti.
Při převzetí dostanete také seznam s informacemi o tom, co nelze do
kanalizace vypouštět či vhazovat- viz. níže.
Dále si Vás dovolujeme upozornit, že bude požadován doklad o
vývozu septiku, jímky nebo DCOV před samotným napojením na
kanalizaci. Do kanalizace v žádném případě nelze přečerpávat

obsahy jímek, septiků a DČOV!!!! Došlo by k vážnému poškození
systému centrální COV.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit buď osobně,

případně telefonicky na tel. 377 958 292, 730 170 177, případně
přímo na pana Tomáše Homolu, tel. 606 962 997, který bude
zajišťovat převzetí přípojek po technické stránce, a sice pondělí a

středa 15 -19 hod.
Děkujeme za spolupráci.
Obec Ledce

V r

Přehled látek, které NEPATŘI do kanalizace
> Vlhčené ubrousky!!!
> Hygienické potřeby - vložky, tampony, vatové tyčinky, pleny.. .aj.
> Jedlé tuky a oleje (např. fritovací olej, olej ze smažení)
> Biologický odpad - zbytky potravin, odpady z kuchyňských drtičů. . .aj.
> Pevné odpady - např. nedopalky od cigaret, chomáče vlasů a jiné pevné
látky, které jsou určeny k suché likvidaci
> Chemické látky - především barvy, ředidla, organická rozpouštědla,
motorové oleje, domácí či zahradní chemie, jedy, žíraviny, kyselé či
alkalické roztoky, výbušniny, hořlavé látky, látky, které se smísením
svedou či vzduchem stávají výbušnými, dusivými či otravnými,
biologicky nerozložitelné tenzidy
> Léky + omamné látky
> Zvláště nebezpečné závadné a nebezpečné závadné látky dle přílohy č. l
k zákonu č. 254/2001 Sb. v platném znění (viz kanalizační řád)
> Látky radioaktivní, infekční či vykazující teratogenní vlastnosti ve vodním
prostředí, nebo jejich vlivem
> Silážní šťávy, zvířecí tms, moč a hnůj, průmyslová hnojiva, pesticidy,
aerobně stabilizované komposty, zeminy, látky působící změnu vody, kaly
z fyzikálně-chemického zpracování a kaly z čištění odpadních vod
> Odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu
> Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních
vod v COV
> Další látky, popř. vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost
stokové sítě nebo COV

!!! Vniknutí výše uvedených látek do kanalizace způsobuje závažné problémy
buďto přímo ve stokové síti (především ucpávání stok a poruchy čerpadel) nebo

na ČOV, jejíž funkce je závislá na velmi citlivých mikroorganismech, pro které
jsou tyto látky toxické. Odstranění následků vniku těchto látek do kanalizace je
finančně velice náročné!!'.
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