Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že mezním termínem pro realizaci připojení na
obecní kanalizaci zakončenou ČOV je 31.12.2022.
Povinnost realizace připojení vyplívá z Vámi podepsaného Prohlášení z roku
2019. Tímto podpisem jste souhlasili s napojením Vaší nemovitosti na obecní
kanalizaci zakončenou novou ČOV.
V případech, kde obec nemá podepsané toto prohlášení, může využít zákon
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Ten díky §3
umožňuje obcím uložit vlastníkům nemovitostí povinnost napojit se na obecní
kanalizaci, pokud je to technicky možné.
Dále vezměte na vědomí, že dle téhož zákona, §18, odst. 3 je zakázáno napojení
domovních čistíren, jímek a septiků na kanalizaci, která je ukončena centrální
čistírnou odpadních vod.
Od všech, kteří do konce roku 2022 své připojení na kanalizaci nezrealizují, bude
obec požadovat doklady o plnění zákonných povinností spojených se
zneškodňováním odpadních vod, a to následujícím způsobem:
U jímek či septiků budou požadovány doklady (faktury) o jejich pravidelném
vývozu. Četnost těchto vývozů bude určena individuálně - pro každou nemovitost
bude četnost vypočtena dle objemu příslušného septiku či jímky a dle směrných
čísel roční spotřeby vody, které stanovuje vyhl. č. 428/2001Sb. v platném znění35 m3/osoba/rok. Upozorňujeme, že vývoz lze uskutečnit pouze přes oprávněné
subjekty!
V případě domovních čistíren odpadních vod, bude obec požadovat předložení
platného povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních a prokazatelné plnění podmínek tohoto povolení. Zejména pak
sledování kvality vypouštěných odpadních vod – protokoly o provedených
rozborech, kde je opět zákonnou povinností, aby odběry i rozbory byly provedeny
pouze oprávněnou laboratoří!
Přepojení na obecní kanalizaci není možné samovolně. Přípojka musí být
převzatá zástupcem obce, který sepíše o převzetí zápis a kterému předložíte platný
doklad o vývozu žumpy, septiku či domovní čistírny vody.
V žádném případě nesmíte přepustit obsah jímek, septiků či domovních čistíren
do kanalizace!! V takovém případě dojde k likvidaci ČOV, jejíž opětovné
zprovoznění se pohybuje v řádech desetitisíců. Tyto náklady na zprovoznění
ČOV spolu s náklady na užití dnes dostupných technologií vedoucí
k dopadení viníka, bude obec v plné výši požadovat po viníkovi!!!
Kontakt pro přepojování:
Tomáš HOMOLA – 606 962 997
Ostatní dotazy: 377 958 292, 730 170 177

