Informace o kanalizaci
Dle smlouvy se SFŽP Praha byla dne 29. listopadu před{na na fond zpr{va o z{věrečném
vyhodnocení stavby: Tučapy splaškov{ kanalizace a čerp{ní do Komořan, včetně
vyhodnocení z{vazných ukazatelů odbouraného znečištění. Všechny dané ukazatele byly
splněny a zpr{va byla projektovým manažerem akceptov{na. V současné době ještě probíh{
vyhodnocení dotace poskytnuté Jihomoravským krajem. Tato musí být předložena do konce
roku 2012.
Od srpna k dnešnímu dni se připojilo celkem 84 domů s 200 obyvateli. Budovy obce jsou
všechny přepojeny na novou splaškovou kanalizaci.
Důležitá informace:


Všichni obyvatelé obce se musí napojit do konce roku 2013 na splaškovou
kanalizaci.

Věříme, že všichni občané pochopí přínos celé stavby, kter{ se projeví v čistějším životním
prostředí. Splaškové vody vytékající z domu do kanalizace musí být napojeny přímo na
revizní šachtičku. V ž{dném případě nesmí být vypouštěny vody z přepadu septiku a žump.
Septik nebo žumpa se musí zrušit. Do kanalizace, kter{ je splaškov{, budou vypouštěny
pouze splašky se znečištěním daným kanalizačním ř{dem obce a v ž{dném případě nesmí
být sem vypouštěny dešťové vody. Ke svedení dešťové vody slouží nad{le starý řad
kanalizace s vyústěním do potoka Rakovce. Dodržov{ní těchto pravidel bude průběžně
kontrolov{no. Výjimku tvoří domy napojené na vložkovanou stoku kolem st{tní silnice. I
zde by se měl minimalizovat odvod dešťových vod tam, kde je to možné.
Při výpočtu odv{dění splaškových vod bude postupov{no dle z{kona č. 274/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a prov{děcí vyhl{šky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy č. 12 k této prov{děcí vyhl{šce. Domy, které odebírají vodu pouze
z veřejného vodovodu, budou mít stočné stanovené dle stavu vodoměru. U dom{cností,
které používají veřejný vodovod a studnu nebo jiný zdroj, bude postupov{no podle
směrných čísel a u dom{cností, které používají pouze vodu ze studní nebo jiných zdrojů,
bude postupov{no opět podle směrných čísel. (Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou
vodou za rok je vypočít{n odběr 35m3 za rok na osobu.)
V měsíci březnu

budou rozn{šeny smlouvy na odv{dění splaškových vod z nově

připojených dom{cností a z dom{cností připojených na vložkovanou stoku u st{tní silnice

