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DOMÁCÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD V OBCI
V poslední době se stále častěji ozývají dotazy
občanů na téma: jak a kdy se bude řešit splašková
kanalizace v obci a za kolik se budou likvidovat kaly ze
septiků i žump?
Zastupitelstvo obce Klobuky ustavilo komisi pro
životní prostředí, kde hlavním tématem je řešení
odpadů a zejména odpadních vod v obci. Činnost
komise je na počátku, byla zahájena v letošním únoru
a první poznatky získáme v červenci, kdy pro nás
zpracovatel dokončí studii proveditelnosti záměru na
výstavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod. Studie by měla určit volbu vhodné technologie i
výši nákladů na investici. Při jednání členů komise se
zhotoviteli i projektanty čistíren odpadních vod se
doposud naráží na řadu nezodpovězených dotazů i
problémů.
Jednou
z možných
variant
je
likvidace
prostřednictvím domácích čistíren odpadních vod
(dále jen DČOV). Mnozí z občanů se již o toto téma
zajímali a někteří již DČOV provozují. Z těchto důvodů
bychom uvedli několik poznatků a údajů, které Vám
pomohou řešit Vaše rozhodování, zda-li zvolit DČOV
nebo si počkat na splaškovou kanalizaci s centrální
čističkou odpadních vod v obci.
Než se rozhodnete pro instalaci DČOV, ujasněte si,
jak budete vyčištěnou vodu dále využívat? Máte na
výběr několik možností:
a) jednak vypuštění vod do vodoteče (potok př.
rybník) poblíž Vaší nemovitosti nebo
b) vybudovat zásobník vody a využívat vodu pro
zálivku na vlastní zahradě (v tomto případě je na Vás
požadován hydrogeologický posudek) nebo
c) odpadní očištěnou vodu vypouštět do dešťové
kanalizace, ale to jen za podmínek schválených od
vodoprávního úřadu.
Provedením DČOV realizujete vodní dílo, a to vyžaduje
rozšířené schvalování!
Při stavbě nového rodinného domu jehož součástí
je DČOV, potřebujete stavební povolení. Ovšem pro
dostavbu DČOV u stávající nemovitosti postačí pro její
realizaci ohlášení za poplatek 500 Kč! V tomto případě
podáte žádost o ohlášení na stavební úřad a
vodoprávní úřad. Formuláře ohlášení jsou k dispozici
na internetu nebo na uvedených úřadech. K žádosti o
ohlášení přiložíte :

1) Projekt (2x vyhotovení) + 2) územní souhlas
s umístěním stavby DČOV + 3) stanovisko správce
vodoteče k vypouštění vod z DČOV do vodoteče + 4)
stanovisko správce Povodí + 5) potvrzení při
vypouštění vody přes půdní vrstvy do podzemních vod
(může být na Vás požadován hydrogeologický
posudek a týká se i využití vyčištěných vod pro zálivku
na vlastním pozemku) + 6) doklad od souseda se
souhlasem s Vaším záměrem k DČOV + 7) doklad o
jednání s majiteli inženýrských sítí u Vaší nemovitosti
+ 8) doklad o tom, že DČOV je v kategorii výrobků
s označením CE + 9) provozní řád pro DČOV.
Následně byste měli do 15 dnů dostat od úřadu
potvrzení k realizaci záměru. 30 dní před dokončením
realizace DČOV požádáte o její kolaudaci.
Dotace na DČOV jsou poskytovány od MZ ve výši
50 tis. Kč na jednu DČOV a naráz se jich zbuduje
max. 50 míst.
DČOV zahájí čistění Vašich splaškových vod a na
Vás je povinnost kontrolovat hromadění kalů případně
provést jejich čistění i provádění kontroly kvality vody.
1x za 2 roky přizvete ke kontrole technického
komisaře (stojí to 1.400 Kč). Vše pak končí po 10
letech, kdy potřebujete nové povolení! O prodloužení
povolení provozu DČOV musíte požádat min. 6 měsíců
před koncem platnosti Vašeho dosavadního povolení.
Není to problém a úřad Vám povolení vydá minimálně
na dalších 5 let.
Nezávazná informace o ceně DČOV, kdy cena za
dodávku DČOV bez montáže je kolem 45 - 65 tis. Kč a
vše závisí na počtu EO (počet osob užívající čistírnu).
K této ceně si musíte připočítat stavební náklady
k osazení DČOV, dodávku a osazení nádrže na
vyčištěnou vodu, úpravu potrubí z domu do čistírny i
do vodoteče, elektrickou přípojku k čistírně a
dostanete se na cenu 80-120 tis. Kč.
Nyní už nezbývá než, provést rozhodnutí, zda k
realizaci DČOV přistoupíte. Věříme, že jsme Vám tímto
článkem k rozhodnutí trochu napomohli. No a těm
kdo již provozují DČOV jsme chtěli připomenout, že
10 let není dlouhá doba, tak proč platit zbytečně
pokuty. A zbývajícím občanům čekajícím na
splaškovou kanalizaci a čistírnu v obci budeme
připravovat pravidelné informace o přípravách
výstavby ve Zpravodaji.
Ing. Petr Madzar – člen komise ZO pro ŽP
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Upozornění: Odjezd na soupeřova hřiště vždy
minimálně 1,5 hodiny před začátkem zápasu.

OSLAVY DĚTSKÉHO DNE 2019
Kokovice 8. 6. 2019 na hřišti od 14:00 hodin
Klobuky

15. 6. 2019 u sokolovny od 13:00 hodin

