Co do kanalizace nepatří:
Splachování nevhodných předmětů do kanalizace způsobuje
poškození nejen kanalizačního potrubí, ale i dalších zařízení
sloužících k čištění odpadní vody.
Co do kanalizace patří a co ne, určuje „Kanalizační řád tlakové splaškové
kanalizace Přílepy“.

odpad který nepatří do kanalizace a měl být likvidován zcela odlišným způsobem:
Vlhčené ubrousky
Nejrůznější typy vlhčených ubrousků určených pro osobní hygienu nebo snadný úklid se ve vodě nerozpustí.
Na rozdíl od toaletního papíru jsou totiž vyráběny z netkané celulózy s dlouhými vlákny, částečně i z plastů.
Správně se třídí do směsného odpadu.

Hygienické potřeby a pleny
Předměty, které jednoznačně do kanalizace nepatří=hygienické vložky ,tampóny a pleny. Ucpávají potrubí a
způsobují tím značné škody. Mohou poškodit kanalizační čerpací stanice. Celkově vyžadují náročnou likvidaci
na čistírně odpadních vod.
Správně se třídí do směsného odpadu.

Tuky a oleje
Z tuku se vytvoří hrudky, které na sebe a postupně nabalují další příměsi, ty ucpávají kanalizační čerpadla,
obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Tuhé nánosy brání volnému průtoku odpadní vody a jejich
odstraňování je velmi náročné. Při rozkladu tuků dochází k nepříjemnému zápachu.
Další problémy tuky způsobují na čistírnách odpadních vod. Ty si s určitým množstvím tuků dokážou poradit,
ale při větším množství už je to výrazně horší. Tuky negativně ovlivňují složení bakterií, které odpadní vodu
čistí. Čistírna pak může pěnit, v některých nádržích dochází k zahnívání. To vše pak snižuje kvalitu vyčištěné
vody a zvyšuje náklady na provoz čistírny.
Správně se tuky a oleje třídí tak, že se přelijí do plastové lahve, kterou lze odnést na sběrné místo do nádoby na
použité tuky a oleje…

Kuchyňské odpady zbytky jídel…
Správně se třídí do kontejnerů na bioodpad nebo na kompost.

Chemikálie
Sem patří například staré barvy, ředidla, lepidla, domácí i zahradní chemie. V kanalizaci vytváří prostředí, které
může ohrozit zdraví pracovníků údržby. Na čistírně odpadních vod mohou tyto látky mít toxický účinek na
bakterie, které čistí odpadní vodu.
Správně se třídí do sběrných dvorů… Radioaktivní, infekční a karcinogenní látky se odevzdávají specializovaným
firmám, které mají oprávnění k jejich likvidaci.

Léky
Splachování léků do toalety nebo dřezu způsobuje kontaminaci vody.
Nespotřebované léky se vracejte do lékárny.

Vlasy, nedopalky, odličovací tampony, tyčinky do uší, textílie, akvarijní rybičky, pavouci, uhynulá
zvířata, kosti, kovové předměty, kameny, štěrk, písek, odpad z kuchyňského drtiče odpadu …
Nejčastější příčinou ucpání kanalizace jsou jednorázové ubrousky, Ucpané potrubí způsobuje provozovateli
náklady, které se promítají do ceny stočného.
Každý uživatel DČS (domovní čerpací stanice tlakové splaškové kanalizace) je povinen dodržovat provozní
řád DČS. V případě nedodržení provozního řádu DČS a nedbalostí uživatele DČS budou náklady na opravu,
čištění apod. hradit uživatelé/vlastníci připojené nemovitosti k DČS. Čištění domovních gravitačních
kanalizačních přípojek si hradí vlastník nemovitosti.
Vyhozením nebo vylitím odpadu do záchodu či dřezu, problém nemizí, ale začíná !
Provozovatel tlakové splaškové kanalizace Přílepy a DČS je společnost RAVOS, s.r.o. ,
IČO: 47546662, Sídlo: Františka Diepolta 1870, 269 01 Rakovník, https://www.ravos-sro.cz/
V případě poruchy DČS kontaktujte OÚ Přílepy tel. 724 862 202 prilepy.eu@seznam.cz

