Obec Lazinov
Lazinov 121, 679 62 pošta Křetín,
IČ 43420613, tel. 773 022 219

Informace vlastníkům domů k čištění odpadních vod
Dobrý den,
obracím se na Vás, abych Vám ještě i touto formou připomenul důležité informace týkající se čištění odpadních
vod:
1. Do 31.10.2016 poskytuje obec Lazinov vlastníkům domů příspěvek:



10 tis. Kč za doplnění biologického filtru k septiku nebo
15 tis. Kč za nahrazení stávajícího septiku nebo žumpy novou domovní čističkou odpadních vod nebo
novým septikem s biologickým filtrem.

2. Po 31.10.2016 budete obecním úřadem vyzváni k uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod, ve které se
zavážete dodržovat podmínky z Kanalizačního řádu obce Lazinov.
(Uzavření smlouvy nařizuje zákon o vodovodech a kanalizacích.)
3. Po 31.10.2016 začne obecní úřad provádět kontroly čištění odpadních vod:


Pokud máte septik nebo domovní čističku odpadních vod napojené do obecní kanalizace – budeme po
Vás chtít kopii protokolu s výsledky rozboru vzorku odpadních vod (nesmí být starší jak 1 rok).
(Obec organizuje jednou za rok sběr vzorků odpadních vod a jejich předání odborné firmě k rozboru za
příznivou cenu – doporučuji toho využívat.)



Pokud máte žumpu – budeme po Vás chtít, abyste doložili vyvážení kalu z žumpy (datum a množství).

4. Pokud bude zjištěno porušení povinností ze smlouvy o odvádění odpadních vod (a z kanalizačního řádu
obce Lazinov), tak Vám podle zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001) bude hrozit správní
řízení a tyto postihy:





pokuta až 10 tis. Kč za neprovádění rozborů odpadních vod,
pokuta až 50 tis. Kč za neoprávněné odvádění odpadních vod (např. bez uzavřené smlouvy s obcí).
pokuta až 100 tis. Kč za překračování limitů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace,
přerušení kanalizační přípojky (u posledních dvou bodů) a to na náklady viníka.

Pokud máte žumpu a nebudete moci doložit vyvážení kalů (v odpovídajícím množství), tak Vám bude
hrozit postih podle připravované novely vodního zákona (č. 254/2001).
Pokud čištění svých odpadních vod nemáte v pořádku, zvažte využití příspěvku od obce, dokud je poskytován.
Podrobnější informace můžete získat na obecním úřadě Lazinov, na webových stránkách obce www.lazinov.cz
(pod tlačítkem „Rozvoj obce“ a volbou „Čištění odpadních vod“) nebo od členů zastupitelstva obce.

S pozdravem

Pavel Novotný
starosta obce Lazinov
Vyvěšeno: 15.2.2016

