CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE!!!
Vážení občané, uživatelé splaškové kanalizace. Stále i přes mnohá upozornění a opakovanou
osvětu na toto téma se do splaškové kanalizace v naší obci dostávají různé nepatřičné látky a
materiály!
Tyto věci kanalizaci a zejména technologii na čistírně odpadních vod nejen škodí, ale hlavně ji
výrazně poškozují. Údržba a zbytečné opravy tak navyšují náklady na provoz kanalizace a ČOV a
následně se to zákonitě musí promítnout i v ceně stočného, tedy i v peněženkách nás všech.
Proto bych znovu apeloval na všechny uživatele naší obecní splaškové kanalizace, aby se chovali
jako normální, slušní lidé a dodržovali tyto níže uvedená základní pravidla:
Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky,
omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů),
jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové
pleny, roušky, respirátory apod.). Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního
systému a technologie čistírny odpadních vod.
Odpad z kuchyňských drtičů
Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší
kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, což může mít za následek
snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání.
Pozor na oleje a tuky!
Velké problémy v kanalizační síti způsobují tuky a oleje. Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace,
kde tuhne a kde na sebe nabaluje další a další nečistoty. Lepí se na něj ubrousky, hygienické potřeby a
další nečistoty. Důsledkem, který můžete pocítit na vlastní kůži, je ucpaný odpad nebo zatopení
nemovitosti znečištěnou vodou. Setkat se můžeme i s nepříjemným zápachem rozkládajícího se tuku,
který se může kanalizačními vstupy šířit ulicemi. Důsledky, které pak zaměstnávají odborníky, jsou
ucpaná čerpadla nebo narušení biologického stupně čištění odpadních vod. Odpadní vodu čistí
bakterie, na které mají tuky negativní vliv. Čistírny pak proto mohou pěnit, nebo v některých místech i
zahnívat. To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody.
Co ohrožuje čerpací stanice odpadních vod?
Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v
čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace
(kousky vaty, vlhčené ubrousky, odličovací tampony apod.).
Vlhčené ubrousky ucpávají čerpadla
Vlhčené ubrousky jsou totiž obvykle vyrobeny z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a
mají tendenci ulpívat ve stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či překážkách a vytvářet vysoce
odolnou kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu kanalizačních sítí,
zanášení česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších čidel měřicí techniky z činnosti.
Chemické látky ničí užitečné mikroorganismy v ČOV
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z
nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění
odpadní vody.
Opravy stojí i statisíce korun
Náklady spojené s čištěním kanalizační sítě a náklady na opravy technologie ČOV se mohou
pohybovat i v řádu statisíců korun, podle náročnosti jednotlivých případů a hradí je vlastník
kanalizace, tedy Obec Milešovice.
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