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Informace o připojení domácností ke kanalizaci
Vážení občané, oznamujeme, že úspěšně proběhly všechny dílčí technologické
zkoušky na čistírně odpadních vod a na celém systému kanalizace.

Po splnění dalších legislativních náležitostí, které průběžně zajišťuje
DSO LITAVA, bude následující postup pro připojení domácností ke
kanalizaci:
1. Alespoň jeden majitel nemovitosti podepíše čestného prohlášení, že do splaškové
kanalizace není svedena dešťová voda (formulář bude mít s sebou příslušný pracovník při
uvádění šachty do provozu). Pokud by měřením průtoku po dešti bylo zjištěno
v podtlakovém systému navýšení odpadních vod, muselo by být přistoupeno k
postupnému prověření, například barevnými roztoky, u jednotlivých nemovitostí. Dešťová
voda do splaškové kanalizace nepatří, protože nabourává chemické procesy čištění, zbytečně
opotřebovává celou technologii a navyšuje spotřebu el. energie. Porušení této podmínky je
možné sankcionovat. Současně majitel potvrdí, že je mu známo, že do nové splaškové
kanalizace je přísně zakázáno vypouštět obsah stávajících septiků a jímek na vyvážení,
protože se jedná o odpad běžnou čistírnou nezpracovatelný. Pokud by k tomuto případu
došlo, bude s největší pravděpodobností zničena vstupní „startovací“ chemická a biologická
náplň nové ČOV. Viník dostane k náhradě zajištění nových startovacích náplní a ostatní
náklady vzniklé s touto operací.
2. Na připojení do systému nové kanalizace je vhodné se připravit již dopředu s tím, že
nejméně tři dny před vlastním napojením musíte nahlásit v kanceláři svého obecního úřadu,
kdy budete mít gravitační část přípojky nachystanou na finální přepojení. Pověřený
pracovník pro každou obec v návaznosti na dalších okolnostech dojde ve smluvený termín
překontrolovat toto napojení a hlavně příslušnou šachtu uvede do provozu. Bez tohoto
úkonu by přípojka nebyla funkční!!!

Výzva:
Vyzýváme všechny občany, aby se snažili svoje přípojky připravit v co
nejkratším termínu, nejlépe ještě před zimou i vzhledem k tomu, že zkušební
provoz na ČOV potřebuje co nejvyšší počet skutečně připojených domácností.
Z provozního hlediska je nutné, aby nejpozději do konce března 2016 byly
připojeny i všechny ostatní domácnosti.
PO DOBU ZKUŠEBNÍHO PROVOZU NEBUDE VYBÍRÁNO STOČNÉ !!!
Karel Kalouda, předseda výboru DSO LITAVA

