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Vážení občané,
I. etapa stavby kanalizace v části obce Horka a Borek byla zkolaudována a nyní je již možné se připojit.
Pro připojení domovních čerpacích stanic (DČS) je nutné splnit následující podmínky:
Předat na OÚ platnou revizi elektrické přípojky pro ovládací elektroniku DČS.
Podepsat na OÚ smlouvu o odvádění odpadních vod a o vstupu na pozemek.
Pokud přípojku z domu do DČS bude zhotovovat někdo jiný než firma Langerone, musí
provedení schválit OÚ, nebo zástupce firmy Langerone před zasypáním výkopu!
V roce 2014 bude stočné zdarma. Jelikož stále probíhají jednání, ve kterých se obec snaží zajistit
dlouhodobé ekonomické provozování kanalizace, není ještě přesně stanovena cena stočného pro rok
2015. Z probíhajících jednání je však zřejmé, že se cena stočného bude pohybovat v rozmezí 1 000 –
1 200 Kč s DPH na osobu, resp. na nemovitost v případě rekreačních objektů.
Provoz čistírny odpadních vod (ČOV) a DČS je náchylný na poškození některými látkami, které do
odpadních vod rozhodně nepatří. Proto je třeba se důsledně vyvarovat jejich vypouštění do kanalizace.
Jedná se zejména o:
Přečerpání obsahu starého septiku do nové DČS
Splachování pevných předmětů, vlhčených ubrousků, hygienických vložek, vyčesaných vlasů
apod.
Vypouštění tuků a pevných kuchyňských odpadů
Vypouštění nebezpečných a infekčních odpadů a ropných látek
Pokud bude DČS provozována v mezích těchto doporučení, bude provoz bezproblémový. Pravidelný
servis zařízení zajistí obec.
V případě poruchy na DČS hlaste závadu na OÚ, telefonní čísla viz níže nebo přímo na firmu
Langerone pan Vamberský tel. 602 273 727 a pan Bíža tel. 602 294 895. Bude-li závada způsobena
nedodržením výše uvedených doporučení, bude náklady na opravu hradit majitel domu.
Předpokládáme, že většina majitelů nemovitostí možnost připojení na kanalizaci uvítá a připojí své
nemovitosti co nejdříve. Pro ty, kdož by snad s připojením váhali, si dovolujeme upozornit, že podle
stávající legislativy je definována povinnost připojit nemovitost ke kanalizaci do 1 roka od jejího
zkolaudování. Pokud by tak někdo neučinil, bude muset doložit, jakým způsobem provádí likvidaci
odpadních vod a zda jsou příslušná technická zařízení ve vyhovujícím stavu. Jedná se zejména o těsnost
nádrží, septiků, spojovacích potrubí atp.
Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách obce www.horka1.cz . Případně se můžete
dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě
úterý
čtvrtek
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