Zpravodaj
obce Bílá Lhota

Mimořádně věnované kanalizaci
Vážený spoluobčane,
dostává se Vám do rukou mimořádné vydání obecního zpravodaje. Je věnováno výstavbě Čistírny Odpadních Vod, kanalizace
a kanalizačních přípojek. ČOV bude spuštěna do zkušebního provozu do konce měsíce června 2015. Blíží se tak doba pro samotné napojení jednotlivých nemovitostí (info viz dále). 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 prastarém septiku nebo jejich jímání
v netěsnící žumpě současným předpisům neodpovídá.
Napojením svých nemovitostí na nově budovanou kanalizaci
s odvedením odpadních vod na ČOV se vyřeší problém každého,
kdo produkuje odpadní vody navždy a to tím nejlepším možným
způsobem.

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.

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, 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.

VYŽADUJE UMÍSTĚNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY POVOLENÍ?
Kanalizační přípojky lze umisťovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, který vydává příslušný stavební úřad (Městský úřad Litovel, odbor výstavby). Provedení kanalizační přípojky delší než 50 m pak vyžaduje navíc i ohlášení.
Projektovou dokumentaci potřebnou pro napojení nemovitosti zajistí jakýkoliv oslovený projektant a získání výše uvedených povolení si zajistí občan sám, nebo pro občany zajistí, po předchozí domluvě, projektant.

KDO NESE NÁKLADY NA ZBUDOVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY?
Náklady na zbudování kanalizační přípojky jsou na vlastníkovi připojované nemovitosti, dle zpracované projektové
dokumentace.

JAKÝM ZPŮSOBEM VYŘEŠÍM NAPOJENÍ Nemovitosti
na novou kanalizaci STÁVAJÍCÍHO JÍMACÍHO PRVKU?
Vylučuje se zadržování splaškových vod v septicích
a žumpách, tzn., že bude nezbytné realizovat jejich zrušení,
obtokování nebo přemostění. Přímé napojení odpadů - napojení se provede do nově budované přípojky. Řešení napojení
je obsahem projektové dokumentace - přípojky, kterou pro
Vás zajistí projektanti, kteří budou zpracovávat projektovou
dokumentaci.

MOHU LIKVIDOVAT ODPADNÍ VODY BEZ PŘIPOJENÍ NA
KANALIZACI, TZN. STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM?
Ano, ale je nezbytné mít k této likvidaci odpadních vod právní oporu. Uživatel musí mít povolený jiný způsob likvidace. (např.
žumpa, domácí čistírna odpadních vod) a tento musí být schopen doložit.
Tzn., musí mít příslušné povolení stavebního nebo vodoprávního úřadu k takovéto likvidaci odpadních vod, musí
mít příslušnou stavební dokumentaci a způsob likvidace odpadních vod musí provádět nezávadným způsobem. Žumpa
např. nesmí být opatřena odtokem nebo přelivem, musí být
vodotěsná a musí být v pravidelných intervalech vyprazdňována s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Je
nutné však upozornit, že Evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu životního prostředí. Je tedy možné, že alternativní likvidace odpadních vod v místě dostupné veřejné kanalizační sítě již nebude do budoucna možná.
Budování kanalizace musí být v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací vypracovaným a schváleným Olomouckým
krajem. Na tomto místě je tedy nutné seznámit občany, kteří se
nechtějí na kanalizaci připojit, že je třeba dobudovat kanalizaci
v souladu s tímto plánem a v zájmu ochrany životního prostředí
a zdraví obyvatelstva. Do budoucna bude nutné zvažovat rozhodnutí o povinném připojení občanů na kanalizaci. K takovému kroku by byla obec nucena přistoupit tehdy, kdy vlastníci nemovitostí, na nichž vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody,
nebudou dostatečně zajišťovat jejich odvádění a další nakládání
s nimi v souladu s právními předpisy.

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.

NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA KANALIZACI
V průběhu prvního pololetí roku 2015, každopádně po
předchozí výzvě obecního úřadu, bude zahájeno přepojování
kanalizačních přípojek na nově budovanou splaškovou kana-

lizaci v jednotlivých částech obce Bílá Lhota. V rámci Projektu
kanalizace a ČOV Bílá Lhota je pro každou nemovitost s číslem
popisným nebo evidenčním vybudována samostatná, tzv. „veřejná“ část kanalizační přípojky vyvedená na okraj soukromého pozemku.

NAPOJENÍ NA KANALIZACI – VLASTNÍ POSTUP

PLACENÍ STOČNÉHO

Stočné začne být vybíráno nejdříve v roce 2016.
VÝPOČET STOČNÉHO PŘI VYUŽÍVÁNÍ VLASTNÍHO ZDROJE VODY

1. Každý majitel nemovitosti si nechá zpracovat projektovou dokumentaci. Podle tohoto stavebním úřadem schváleného projektu bude přípojka vybudována: svépomocí, popř.
odbornou firmou zajistíte provedení výkopu pro soukromou
část z nemovitosti až po kontrolní šachtu veřejné části kanalizační přípojky dle projektové dokumentace.

Vychází se z přílohy č. 12 „Směrná čísla roční potřeby vody“ k vyhlášce č. 428/2011 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích). Uvedeno v části I. Bytový
fond, Byty odst. 3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí
vodou 35 m3 za rok.

2. Vlastník nemovitosti si zajistí položení potrubí kanalizační přípojky a její vlastní napojení na „veřejnou“ část (dle projektové
dokumentace). Potrubí v žádném případě v celé délce NEZASYPÁVAT!

VAS v současné době snižuje hodnotu ve výpočtu 1 m3,
zn. max. 34 m3/obyvatel/rok § 29 odst. 2 vyhlášky
č. 428/2011 Sb.

3. Kritéria pro napojení nemovitostí:
a. Napojovaná splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní.
b. Po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky vyřadit z provozu.
c. Dešťové a povrchové vody, jež jsou do stávající (staré) dešťové kanalizace napojeny, lze takto ponechat. Nová připojení pro dešťové vody je ZAKÁZÁNO zřizovat.
d. Do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.
4. Nahlásíte v předstihu (alespoň 2 dny) připravenost ke kontrole na tel. 585 340 078 v kanceláři obecního úřadu nebo
724 184 368 - starosta obce. U kontroly prokazujete správné provedení kanalizační přípojky dle projektu (před zásypem). Kontrolu provádí obecní úřad, který Vám, v případě že
není zjištěna závada, vystaví doklad o správnosti provedení
uložení kanalizační přípojky. Pokud dosud nemáte uzavřenu
smlouvu o odvádění odpadních vod, vyplní s Vámi formulář
- „Přihláška k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu“.

Směrná čísla roční potřeby vody současně určují
i množství vypouštěné odpadní vody. § 30 odst. 1 vyhlášky
č. 428/2011 Sb.
Není-li prováděno měření množství vypouštěných
odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané
vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod
podle směrných čísel roční potřeby vody.

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE?
Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace. Je nerozumné lehce oddělitelný odpad drtit a směšovat s odpadní vodou,
ze které je následně velmi nákladné jeho odstranění na ČOV. Ti
co používají drtiče kuchyňských odpadů a rozmělněné odpady
splachují do kanalizační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.
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:

5. U kontroly bude dohodnut termín vlastního dopojení kanalizační přípojky nemovitosti a zrušení septiku.

•

látky radioaktivní,

6. Po provedené kontrole kanalizační přípojky můžete potrubí
zasypat.

•

látky infekční a karcinogenní,

•

jedy, žíraviny, výbušniny a pesticidy,

•

omamné látky, hořlavé látky,

•

biologicky nerozložitelné tenzidy,

•

organická rozpouštědla, ropné látky, silážní šťávy,

•

průmyslová a statková hnojiva,

•
•

látky způsobující změnu barvy vody,
látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky.

7. Jakmile nastane termín vlastního přepojování, dopojíte výusť odpadních vod na novou kanalizační přípojku a provedete zrušení stávajících septiků a jímek. Tyto přepojíte
před septikem. Do provedení kontroly zástupcem obce ponecháte otvor pro ověření odpojení septiku od nátoku splaškových vod.

Likvidaci obsahu septiků a jímek provedete na objednávku u Šumperské vodohospodářské společnosti a.s. (ŠPVS) nebo jiná oprávněná firma. Při vyčerpání obsahu septiku Vám bude vystaven doklad
o likvidaci obsahu jímek (bude předán na obecní
úřad). Je zakázáno čerpat obsah jímek a septiků do
kanalizace.
8. Těm, kteří budou napojeni na kanalizaci pro veřejnou potřebu, budou nové „Smlouvy na odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu“ zasílány poštou průběžně, po provedené kontrole a vyplnění „Přihlášky“ (viz bod 4). Podepsané
smlouvy odešlete, prosím, obratem zpět na Obecní úřad
v Bílé Lhotě, 783 21.

Pevné odpady včetně kuchyňských, ať ve formě pevné nebo
rozmělněné, které se dají likvidovat, tzv. „suchou cestou”. Jak je
uvedeno, do kanalizace nepatří řada látek. Tento odpad likvidujte dle termínů sběru v naší obci tzv. nebezpečných odpadů.
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 nepatří!
Jan Balcárek, starosta obce

