Obec Libkov

V Libkově dne 22. 6. 2017
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou, abyste si důkladně přečetli tuto informaci a snažili
se dodržovat to, co je zde uvedeno.
Dne 2. 3. 2017 vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako
příslušný vodoprávní úřad, pro naši obec povolení na vypouštění odpadních vod z
veřejné kanalizace do vod povrchových – do potoka Poleňka. Opatření, které má
vést ke snížení množství znečištění odpadními vodami, které v současné době čistíme většinou v septicích, tzn. řádně provozovat podle provozního řádu stávající
septiky vč. jejich vyvážení; to samé, ale platí i pro domovní čistírny odpadních vod.
Dále je nutné zamezit vypouštění odpadních vod z jímek na vyvážení (následně budou vysvětleny pojmy).
 Septikem se rozumí betonová nebo plastová nádrž, která má přítokové a odtokové potrubí. Jedná se o zařízení, které slouží k čištění odpadních vod. Z
tohoto důvodu má mít min. dvě komory a další zabezpečení, jak je uvedeno
dále v provozním řádu. Spolu s těmito informacemi předkládáme i vypracovaný provozní řád septiku. Z tohoto provozního řádu vyplývá, že je nutné
minimálně 1x ročně zajistit vyvezení septiku. Toto vyvezení může zajistit firma CHVaK a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, tel. p. Konečný, tel.
379 792 334, 724 203 826, a to na centrální čistírnu odpadních vod v Domažlicích. Pro vlastníky domovních čistíren odpadních vod jsme provozní řád nepřipravovali, neboť ten každý získal od výrobce čistírny. V případě, že se Vám
nedochoval, je možné si ho vytisknout z webových stránek výrobce nebo
vznést dotaz na firmu, která Vám čistírnu instalovala. Tímto apelujeme na
všechny vlastníky čistíren a septiků, aby důsledně dodržovali ustanovení
provozních řádů. V opačném případě nedokáže obec splnit podmínky výše
uvedeného povolení a vystavuje se tak zbytečně sankčnímu řízení.

 Jímkou se rozumí betonová nebo plastová nádrž, která má pouze přítokové
potrubí, Jedná se o zařízení, sloužící pouze pro akumulaci odpadních vod,
která je dále odčerpávána fekálním vozem a vyvážena na čistírnu odpadních
vod do Domažlic (provozuje firma CHVaK a.s., Bezděkovské předměstí 388,
Domažlice, p. Konečný, tel. 379 792 334, 724 203 826) - jiný způsob likvidace
odpadních vod z jímky není správný! Doklad o vyvezení obsahu jímky je
vlastník jímky povinen uchovávat (cca 5 let) a na výzvu vodoprávního úřadu je povinen tento předložit doklad. V případě, že dotyčný tento doklad
nedoloží, hrozí mu sankce.
Povolení vypouštění odpadních vod z volných výustí do vod povrchových bylo
Obci Libkov vydáno na 2 roky (28. 2. 2019), a poté bude nutné zažádat o nové
povolení k vypouštění odpadních vod. Součástí této žádosti bude předložení
dokladů o vyvážení kalů oprávněnou firmou.
Tímto žádáme občany:
pokud budou septik nebo jímku vyvážet, aby předložili kopii dokladu o vyvážení na OÚ Libkov. V případě zájmu můžeme zajistit hromadné vyvezení septiků a jímek, čímž lze docílit slevy za odvoz. Toto je potřeba sdělit na obecní
úřad. Každý pak bude informován o termínu vyvezení jeho septiku. Vyvezení si
hradí každý vlastník nemovitosti.

Barbora Černá
starosta obce

