Co je možné vypouštět do splaškové kanalizace?
Je požadováno, aby v obcích byla oddílná veřejná kanalizace - to u nás bude po ukončení výstavby
splněno. Nově vybudovaná splašková kanalizace bude určena pouze k odvádění splaškových vod, a to
takových, pro něž je kanalizace určena: odpadních splaškových vod z koupelen, WC, kuchyní nebo
prádelen, vznikajících při běžném provozu domácností. Přijatelné bude používání běžných prostředků při
umývání nádobí, praní, čištění WC apod. v rozumné míře.
Co se nesmí vypouštět do splaškové kanalizace?
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 vypouštět:
 tuky a oleje (např. vylití olejové náplně fritézy do odpadu),
 kuchyňské odpady – ani po podrcení drtičem kuchyňského odpadu,
 nevhodné předměty – vlhčené ubrousky, dětské plínky, hygienické potřeby,
 nebezpečné a toxické látky. V případě domácností se jedná zejména o
• pesticidy, jedy, omamné látky,
• žíraviny (např. z nadměrného čištění odpadu prostředky běžně dostupnými v drogériích),
• hnojiva a přípravky na hubení škůdců a rostlin,
• hořlavé a výbušné látky,
• léky, ------ a další nebezpečné látky.
V případě zjištění nedodržení podmínek stanovených kanalizačním řádem ze strany některé připojené domácností
bude případná oprava kanalizace a ČOV dána k náhradě. V případě narušení biologické rovnováhy v ČOV (živých
organismů) se jedná o znovuzavedení celého systému ČOV.

Předem děkuji za dodržování pokynů pro bezproblémový provoz ČOV.
Vlhčené ubrousky
Poničená kanalizační čerpadla, ucpané potrubí a tuny obtížně rozložitelného odpadu zatěžujícího životní prostředí. To
mohou způsobit zdánlivě nevinně vyhlížející vlhčené ubrousky. Nejrůznější typy vlhčených ubrousků určených pro
osobní hygienu nebo snadný úklid se ve vodě nerozpustí. Na rozdíl od toaletního papíru jsou totiž vyráběny z netkané
celulózy s dlouhými vlákny, částečně i z plastů. Výjimkou jsou ubrousky, u nichž výrobce deklaruje rozložitelnost.
Správně se třídí do směsného odpadu.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Hygienické potřeby a pleny
Předměty, které jednoznačně do kanalizace nepatří. Ucpávají potrubí a způsobují tím značné škody. Mohou poškodit
kanalizační čerpací stanice. Celkově vyžadují náročnou likvidaci na čistírně odpadních vod.
Správně se třídí do směsného odpadu.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Tuky a oleje
Z tuku se vytvoří hrudky, které na sebe a postupně nabalují další příměsi a vytváří tuhé nánosy, které brání volnému
průtoku odpadní vody a jejich odstraňování je velmi náročné. A pak je tu také nepříjemný zápach, protože tuk se
rozkládá a pak se skrz kanalizační vstupy šíří do ulic.
Další problémy tuky způsobují na čistírnách odpadních vod. Ty si s určitým množstvím tuků dokážou poradit, ale při
větším množství už je to výrazně horší. Tuky negativně ovlivňují složení bakterií, které odpadní vodu čistí. Čistírna
pak může pěnit, v některých nádržích dochází k zahnívání. To vše pak snižuje kvalitu vyčištěné vody a zvyšuje
náklady na provoz čistírny.
Správně se tuky a oleje třídí tak, že se přelijí do plastové lahve, kterou lze odnést do kontejneru na použité tuky a oleje umístěného
u Obecního úřadu nebo odevzdat jako tříděný odpad při mobilním svozu nebezp. odpadů, organizovaných firmou FCC Litovel.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Kuchyňské odpady
Zbytky jídla tvoří polovinu vyhozených nevhodných odpadů. Přitom obsahují tuky a lákají hlodavce do kanalizace.
Větší kusy mohou ucpat odpadní potrubí nebo zmenší průtok kanalizace. Způsobují také problémy při čištění
odpadních vod a jejich následném vypouštění zpět do přírody.
Správně se třídí do kontejnerů na bioodpad nebo na kompost.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Chemikálie
Sem patří například staré barvy, ředidla, lepidla, domácí i zahradní chemie. V kanalizaci vytváří prostředí, které může
ohrozit zdraví pracovníků údržby. Na čistírně odpadních vod mohou tyto látky mít toxický účinek na bakterie, které
čistí odpadní vodu.
Správně se třídí do sběrných dvorů, u nás při mobilním svozu nebezpečných odpadů - FCC Litovel.
Radioaktivní, infekční a karcinogenní látky se odevzdávají spec. firmám, které mají oprávnění k jejich likvidaci.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Léky
Splachování léků do toalety nebo dřezu způsobuje kontaminaci vody. - Nespotřebované léky vracejte do lékárny.

