
Kanalizace Kšely

Povinností vlastníka (provozovatele) kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) je uzavřít
písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s producentem odpadních vod a vlastník
(provozovatel) má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné). Právo na stočné
vzniká  okamžikem  vtoku  odpadních  vod  do  kanalizace.  Odvádění  odpadních  vod  do
kanalizace  bez  uzavření  smlouvy  o  odvádění  odpadních  vod  nebo  v rozporu
s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem se považuje za neoprávněné.

Veřejná  kanalizace  obce  Kšely  je  oddílná,  tzn.,  že  je  určena  pouze  k odvádění
splaškových vod a mohou být odváděny jen takové splaškové vody, pro něž je kanalizace
určena,  za  podmínek  stanovených  kanalizačním  řádem,  dle  rozhodnutí  vodoprávního
úřadu a smluvních podmínek správce kanalizace. 

Některé  Vaše  přípojky  splaškové  domovní  kanalizace  jsou  osazeny  domovní  čerpací
stanicí s čerpadlem a ovládací skříňkou. O toto zařízení je třeba se pravidelně starat, aby
plnilo  správně  svou  funkci  přečerpávání  splaškových  odpadních  vod  do  veřejné  části
splaškové  kanalizace.  Je  třeba  každý  den  vizuálně  zkontrolovat  ovládací  skříňku
s ovládacími  prvky  dle  zaškolení  obsluhy (signální  kontrolky).  V případě špatné funkce
ovládacích prvků by mohlo dojít  k nesprávné funkci, případně přeplnění jímky.  1x za 2
měsíce  je  třeba  opláchnout  čerpací  šachtu  vč.  čerpadla,  ovládacích  sond  a  plováku
proudem vody. Vše Vám ukáže technik při spuštění provozu.

Do oddílné splaškové kanalizace se nesmí vypouštět dešťové vody ani splaškové
vody znečištěné nad míru kanalizačního řádu.

Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.

Do splaškové kanalizace se dále nesmí pouštět nebezpečné a toxické látky.  V případě
domácností se jedná zejména o:

 Pesticidy, jedy, omamné látky
 Žíraviny  (např.  z nadměrného  čištění  odpadu  čističi  odpadů  běžně  dostupných

v drogériích)
 Hnojiva a přípravky na hubení škůdců a rostlin
 Hořlavé a výbušné látky
 Další nebezpečné látky

Do  splaškové  kanalizace  nelze  vypouštět  odpadní  vody  definované  v zákoně  jako
Biologicky  rozložitelný  odpad  z kuchyní  a  stravoven,  což  je  v praxi  odpad  z drtičů
kuchyňských odpadů. 
Do splaškové kanalizace je zakázáno vylévat tuky.

Všechny výše uvedené látky by měli  za následek nefunkčnost biologické části  čistírny
odpadních vod.

Do kanalizace se nesmí dostat též vlhčené ubrousky, hadry apod. To by mělo za následek
nefunkčnosti mechanických částí čistírny.

V případě  zjištění  nedodržení  podmínek  stanovených  kanalizačním  řádem  ze  strany
producenta, bude mu případná oprava kanalizace a ČOV dána k proplacení. V případě
narušení  biologické  rovnováhy  v ČOV  (živých  organismů)  se  jedná  o  znovuzavedení
celého systému ČOV.


