V Černošicích dne 17. září 2019
Věc: Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod
Vážení klienti,
podmínky odvádění odpadních vod jsou definovány ve Smlouvě o odvádění odpadních vod
a v platném kanalizačním řádu kanalizace. Kanalizační řád jasně stanovuje množství a kvalitu
odpadních vod, které mohou být veřejnou stokovou sítí odváděny. Pro příklad uvádíme několik
důležitých bodů z platného kanalizačního řádu.


Do stokové sítě nesmí být vypouštěny následující nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné látky,
pokud nejsou v přípustné koncentraci součástí odpadních vod v rozsahu povoleného vypouštění:
látky radioaktivní, látky infekční, jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy, hořlaviny, biologicky
nerozložitelné tenzidy, organická rozpouštědla, ropné látky, silážní šťávy, statková hnojiva,
zeminy, látky působící změnu barvy, neutralizační kaly, látky narušující materiál stok a
technologii čištění odpadních vod, látky způsobující ucpání stok a látky ohrožující bezpečnost
obsluhy stokové sítě.



Vypouštěním dešťové a balastní vody (např. vody z bazénů) do splaškové kanalizace dochází
k přetékání přečerpávacích šachet a zvýšenému nátoku naředěných odpadních vod na čistírnu
odpadních vod. Tím dochází ke zvyšování nákladů na provozování kanalizace a čistírny
odpadních vod, které se mohou promítnout do ceny stočného, a tím navýšit Vaše měsíční výdaje.
Společnost Aquaconsult jako provozovatel kanalizace může provádět pravidelné kontroly a
revize kanalizačních přípojek a napojení na kanalizaci.



Je zakázáno používat kuchyňské drtiče odpadu, vylévání olejů do kanalizace!



V této souvislosti bychom Vás rádi požádali o kladení většího důrazu na třídění odpadu, který do
kanalizační sítě nepatří tj. zbytky jídla, olej a tuky, hygienické potřeby (pleny, vložky, vatové
tyčinky, vlhčené ubrousky).



U stravovacích zařízení by měly být instalovány lapáky tuků a provozovány v souladu
s návodem k použití.



V případě opakovaného porušování kanalizačního řádu a vypouštění látek, které nepatří do
kanalizace může být služba odvádění odpadních vod přerušena.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výše uvedených bodů se na nás můžete obrátit na adrese
vedení společnosti Aquaconsult, s.r.o., ul. Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, e-mail:
recepce@aquaconsult.cz, tel. 251 642 213.

