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Výzva občanům: Neodvádějte dešťové vody do
splaškové kanalizace!
Obec Sedlec společně s provozovatelem kanalizace a ČOV, společností Vak Zápy s.r.o., upozorňuje
občany na platný zákaz napojování okapových svodů či jiné odvádění dešťových vod ze zpevněných či
nezpevněných ploch a dále též na zákaz vypouštění bazénů do oddílné (splaškové) kanalizace.
V obci jsou oddělené systémy splaškové a dešťové kanalizace. Dešťové vody musí každý vlastník
nemovitosti likvidovat zasakováním na vlastním pozemku. Ve výjimečných a odůvodněných případech,
kdy to tak není možné, je třeba projednání s obcí Sedlec a provozovatelem kanalizace a ČOV o udělení
výjimky.
Neoprávněné odvádění dešťových vod (či vod z vypouštění bazénů) do splaškové kanalizace a na ČOV
způsobuje skokové zvýšení nátoku odpadních vod, se kterými se ČOV není schopna vypořádat.
Přebytečné množství je pak nepřečištěné vypláchnuto do vodoteče, a to vč. bakteriálních kultur a ČOV
poté přestává pracovat.
Neoprávněné odvádění dešťových vod i neoprávněné vypouštění bazénů do splaškové kanalizace
taktéž způsobilo, že hydraulické zatížení ČOV je již dnes na svém maximu i přesto, že její kapacita
byla v nedávné minulosti intenzifikována (za cenu nemalé investice z dotačních fondů i rozpočtu
obce), a to až na kapacitu 600 ekvivalentních obyvatel. Vzhledem k aktuálnímu počtu obyvatel
přihlášených k pobytu v naší obci (současně celkem 422 osob vč. cizinců), by měla stále existovat
stále zhruba 30 % kapacitní rezerva pro napojení nových domácností.
Hydraulické přetěžování ČOV rovněž významně zvyšuje náklady na provoz ČOV, které se pak
promítají navýšením stočného. Vzhledem k relativně nízkému počtu přihlášených obyvatel k pobytu
v obci a (bohužel v tuto chvíli pouze teoretické) kapacitní rezervě se lze taktéž důvodně domnívat,
že by obec Sedlec ani nebyla úspěšná s případnou budoucí žádostí o dotaci na další intenzifikaci ČOV.
V této souvislosti Vás informujeme o tom, že obec Sedlec bude společně s provozovatelem provádět
v dohledné době kontroly (tzv. kouřové zkoušky) neoprávněného napojení dešťových vod do
splaškové kanalizace.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedovolené napojení dešťových svodů je porušením schváleného
kanalizačního řádu, bude s účastníkem vedeno správní řízení prostřednictvím příslušného
vodoprávního úřadu, který je oprávněn uložit jednak finanční sankci a dále pak výzvu k okamžité
nápravě.
Při opakovaném porušení kanalizačního řádu je nucen vlastník provést uzavření kanalizační přípojky do
doby odstranění dešťových vod. Upozorňujeme, že tento výkon je nutné provést roboticky, a výjezd se
pohybuje v cenách od 20.000, -/výjezd, tedy celkem od 40.000, - které budou vymáhány po vlastníkovi
přípojky z důvodu porušování kanalizačního řádu.

Věříme, že svým zodpovědným přístupem k uvedené problematice zabráníme dalším škodám na
kanalizačních systémech obce a žádáme Vás o bezodkladné provedení nápravných opatření, abyste se
tak vyhnuli výše uvedeným nepříjemnostem plynoucích z pozitivních zjištění plánovaných kontrol.
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