ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 4/2011
kanalizace
Vzhledem k blížícímu se termínu
napojování domovních přípojek na
hlavní kanalizační řad, připomeneme základní informace týkající se
dané problematiky:
1) Co potřebuji k realizaci domovní přípojky?
Projektovou dokumentaci. Kdo
ještě nevyzvedl může tak učinit na
Obecním úřadu Bystřička
•
kanalizační potrubí DN 150
(některé přípojky jako bytovky, zdr. středisko, mají DN
200) patřičné délky včetně
lomových kolen
•
zásypový písek cca 0,25 m3 /
běžný metr přípojky
•
montážní mazivo
•
výkopovou a dopravní mechanizaci, kterou může po
dohodě poskytnout obec Bystřička, Stavební mechanizace
Valašské Meziříčí s.r.o., Pavel
Urban (tel. 604 208 886), nebo
kterákoliv stavební firma dle výběru stavebníka
2) Na koho se mám obrátit?
Pokud si soukromou část přípojky hodláte realizovat
sami, dá se vše kromě zásypového písku koupit ve specializovaných obchodech DAST, TERMOLUX (Val. Meziříčí), UNIINSTAL ( Vsetín ), zásypový písek Uhlobeskyd
Jablůnka (tel. 571 452 338).
Firma realizující veřejnou část může realizovat po
dohodě se stavebníkem i domovní přípojku. Přípojku je
možno dohodnout se stavbyvedoucím zhotovitele Ing.
Vlčkem (tel. 724 065 122), kde bude možné dodávku i realizaci přípojek domluvit. Každý stavebník si však může
zajistit svého zhotovitele.
3) Kdy začne realizace domovních přípojek?
Realizace domovních přípojek může začít okamžitě.
Kdo již má veřejnou část na svém pozemku, může zrealizovat přípojku až k výtoku z RD, kdo ještě nemá veřejnou
část na svém pozemku, je možné po domluvě s Ing. P.
Vlčkem (tel: 724 065 122) určit směr a hloubku připojení
POZOR !!! Přípojku je možné zrealizovat bez samotného
připojení. Je potřeba však ukončit potrubí přípojky např
1 m od místa napojení. Napojení přímo do splaškového
potrubí je možno zahájit od 4.10.2011, kdy bude zprovozněna čistírna odpadních vod. Od tohoto data již budou
probíhat veškeré zkoušky a k tomu je třeba již napojení
co největšího počtu domovních přípojek.
4) Kdy bude kanalizace spuštěna?
Viz bod 3., to znamená, že provoz čistírny odpadních
vod bude zahájen 4.10.2011. Do této doby není možné
přípojku napojit zcela, neboť je třeba mít na zřeteli, že

Výstavba čistírny odpadních vod Bystřička

budou postupně dokončovány práce na ČOV a hlavních
stokách a v případě předčasného napojení by nebylo
možné tyto práce provádět z důvodu zaplnění potrubí
splaškami.
5) Co mohu do splaškové kanalizace pustit?
Do splaškové kanalizace je možno zaústit pouze splaškové vody. To znamená pouze odpadní vody z koupelny,
kuchyně, WC, hospodářských budov. Jiné vody jako
dešťové není možno do splaškové kanalizace zaústit.
K této problematice je nutno podotknout, že přítomnost
dešťových vod na průtoku v ČOV je lehce zjistitelná,
jakožto i jejich původce.
Proto upozorňujeme, aby si stavebník opravdu rozmyslel jaké vody do splaškové kanalizace napojí a v budoucnu
nemusel zahradu rozkopat znovu, pokud by se zjistilo,
že původcem dešťových vod ve splaškové kanalizaci je
právě on.
6) Jak budou splaškové vody měřeny?
Měření stočného vychází ze spotřeby vody, která je
měřena vodoměrem u domácností, které jsou napojeny
na obecní vodovodní řad. Domácnosti, které vlastní
svoji studnu, budou povinny si vodoměr instalovat. Samozřejmě, že jsou i domácnosti, které jsou napojeny na
obecní vodu i na vlastní zdroj. V těchto případech se bude
postupovat u každé domácnosti individuelně po zjištění
přesné skutečnosti napojení domácnosti.
7) Jaká bude cena stočného?
Cena stočného se bude tvořit během zkušebního provozu a to dle skutečných nákladů na provoz.
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Bystřička - svoz odpadu v roce 2011
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Loučení s prázdninami
Již potřetí proběhlo poslední srpnovou sobotu loučení
s prázdninami, které uspořádalo Myslivecké sdružení
Bystřička. Již tradičně jsme mohli ochutnat jídlo ze
zvěřiny, pro děti byly připraveny soutěže, zakoupit bylo
možno i bohatou tombolu. Dějiště této akce bylo poctěno i návštěvou partnerské obce Bystrička ze Slovenské
republiky. V areálu sportoviště „U Lukášů“ probíhaly
soutěže ve volejbale, nohejbale a petangu. Ve večerních
hodinách probíhala taneční zábava, která však byla
vlivem počasí předčasně ukončena. Nic však nemění na
faktu, že kdo chtěl, si sobotní odpoledne užil dle svého,
a to sportem, či dobrým jídlem (viz fotografie). Zároveň
chceme poděkovat Mysliveckému sdružení Bystřička
za uspořádání této oblíbené akce se skvělou organizací.
Již dnes se můžeme těšit na příští ročník, pouze s obměněným datem tak, aby nedošlo ke křížení termínů
s podobnou akcí myslivců z Růžďky.
SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO
ODPADU A ELEKTROODPADU
Svoz proběhne v sobotu 24. 9. 2011 u Obecního úřadu
od 7 do 12 hodin.
Co to je objemný odpad?
Jedná se o domovní a živnostenský odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat
do běžných sběrných nádob, např. nábytek, křesla, gauče,
kuchyňské desky, dřezů, koberce, linolea, matrace, kočárky, oblečení, také pneumatiky atd.
Velké prázdné kusy, je potřeba upravit na menší.
Přistavování a odvoz kontejnerů probíhá v uvedeném
termínu v dopoledních hodinách.
Žádáme tímto obyvatele obce, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad mimo.
V případě, že dojde k zaplnění kontejneru už v polovině
určené doby, Technické služby Vsetín zajistí výměnu za
prázdný. Dále žádáme majitele vozidel, aby v uvedené
dny neparkovali v blízkosti těchto kontejnerů a nebránili
tím uskutečnění svozu.
Co to je nebezpečný odpad?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek,
zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky,
barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky,
kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky
na okna a WC, zaolejované hadry, apod.
Dále můžete odevzdat EEZ (elektronické a elektrické
zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory atd.

