KANALIZACE
Vážení občané,
od informace o odkanalizování obce Lichnov v březnovém čísle zpravodaje se mnoho
změnilo. Pracuje se na několika místech v obci. Samozřejmě s problémy se kterými se
počítalo i s překážkami nepředvídanými, se kterými se potýkají pracovníci zhotovitele.
V současné době pokračují zemní práce na ČOV, pracuje se na hloubení stok.
L 5 – Dolní konec- levá strana
L 15 – Střed – levá strana po Zemanův most
L 1 – od Okluku do Bordovic
L 16 – Kološův dvůr + komínovka
L 9.1 – Malíkův dvůr – hotovo
L 25 – Rekův dvůr
Pro nás, majitelé domů, taktéž začínají starosti související s kanalizací.
1) V prvé řadě je nutno udělat inventuru instalace odpadu v domě a to tak, aby v době
napojení na kanalizaci byla vyvedena jen jedna odpadová roura.
2) Některé přípojky budou osazovány současně s hlavním potrubím. Jestliže výkop se blíží
k vašemu domu, navažte osobní kontakt s pracovníky zhotovitele (nejlépe p. Štefek, tel.
777 010 264). Společně upřesněte a označte místo a výšku přípojení na hranici vašeho
pozemku. Tam vám bude vyvedena z hlavní stoky přípojka.
3) Kontaktujte projektanta, který vám doporučí typ revizní šachty (není součástí stavby
kanalizace) popř. s vámi uzavře smlouvu o zhotovení projektu. Stále jednáme o
maximálním zjednodušení projektové dokumentace včetně společného nákupu potřebného
materiálu, viz. další informace uvedené níže.
4) Pod bannerem EU u Kulturního domu jsou zveřejněny jednotlivé trasy stok, včetně
harmonogramu postupu prací. Harmonogram však berte jako orientační.
5) Dodržujme bezpečnost, zejména dětí. Obec je jedno velké staveniště. Buďme trpěliví a
věřte, že zhotovitel dělá vše pro optimální zabezpečení dopravní obslužnosti a spokojenosti
našich občanů při výstavbě kanalizace.
Jan Kahánek, starosta
Informace o kanalizaci
Hlavní důvody budování kanalizace v naší obci jsou:
- zlepšení životního prostředí v obci a zlepšení stavu místního potoka.
- odstranění starosti občanů o likvidaci splaškových vod
Do veřejné kanalizace se napojují veškeré odpadní vody z dané nemovitosti tj. z WC,
koupelen a odpadních vod z kuchyně. Napojované odpadní vody nesmí být před napojením
předčišťovány septikem apod. Do veřejné kanalizace se nesmí napojovat povrchové vody
(okapy) a vody podzemní (drenážování), odpadní vody z chléva a hnojišť. Stávající septiky a
žumpy je po vyčerpání a vyčištění možno používat jako akumulační jímky pro dešťovou
vodu. Rovněž je možno septiky a žumpy zcela zrušit (zasypat,…). Kanalizační přípojka
začíná vyústěním kanalizace z objektu a končí napojením na veřejnou kanalizaci. Přípojka je
tvořena veřejnou částí a domovní částí.
Veřejnou část přípojky tvoří úsek od napojení na veřejnou kanalizaci po hranici pozemku
majitele nemovitosti. Od hranice pozemku až k nemovitosti pokračuje přípojka domovní. Pro
zhotovení domovní přípojky je nutno, aby si majitel RD zajistil:
u přípojek do délky 50 m – Územní souhlas – MěÚ Frenštát p.R. – Odbor výstavby a
územního plánování
u přípojek délky nad 50 m – Ohlášení stavby - MěÚ Frenštát p.R. – Odbor výstavby a
územního plánování
K žádosti o výše uvedené doklady je nutno zajistit:

-

projekt zpracovaný oprávněnou osobou (viz. předešlé zpravodaje), který musí
obsahovat kromě výkresové části ještě
o vyjádření – O2 (telefon), SME (energetika) , SMVAK (vodovody),RWE
(plyn), MěÚ Frenštát p.R. – životní prostředí, OÚ Lichnov (vodovod, kabelová
televize). Tyto vyjádření zajišťuje projektant a nebo stavebník.
Realizace domovních přípojek bude plně v „režii“ majitele RD. Na hranici parcely, t.j. na
rozhraní veřejné a domovní přípojky musí být umístěna revizní šachta (plastová, příp.
betonová). Revizní šachta je důležitá z důvodu možnosti čištění a kontroly kanalizační
přípojky. Zprovoznění domovní přípojky je možné realizovat až po zprovoznění budované
kanalizace, což se předpokládá v listopadu r. 2011. Před zprovozněním musí být uzavřena
smlouva mezi majitelem nemovitosti a provozovatelem kanalizace – Obecním úřadem
Lichnov.
Komise pro rozvoj a estetizaci obce.

