Obec Pozdišovce upozorňuje občanov na opakujúci sa problém s upchatým kanalizačným
potrubím a upchatými čerpadlami v kanalizačných prečerpávacích staniciach. Dôvodom je
nedodržiavanie odporučení, ktoré niektorí jednotlivci neustále ignorujú. Neuvedomujú si
však, že svojim nezodpovedným konaním môžu spôsobiť aj veľmi vážne materiálne škody.
Najčastejším dôvodom znefunkčnenia čerpadiel a upchatia kanalizačného potrubia, sú rôzne
predmety a látky, ktoré tam nepatria. Z dôvodu predchádzania problémom spojených so
zníženou prietočnosťou verejnej kanalizácie, uvádzame čo do verejnej kanalizácie nepatrí:
 hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky, obrúsky, apod. (Tento
odpad spôsobuje upchávanie čerpacích staníc. Odpadové vody sa začnú hromadiť v
takto odstavenom úseku kanalizácie, čo môže spôsobiť vyplavenie nehnuteľností cez
domové prípojky.)
 chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadra, lepidlá,
motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, nafta, rôzne iné chemikálie, a pod. (Tento
odpad v kanalizácii môže spôsobiť rôzne chemické reakcie sprevádzané vývojom
plynov, čo môže byť, vzhľadom na uzavretý systém kanalizačných rúr, zdraviu, aj životu
nebezpečné. Môže tiež zapríčiniť vznik nerozpustných usadenín, ktoré sedimentujú na
dne rúr a zmenšujú ich profil)
 biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky,
oleje, masti, tráva, záhradný odpad, seno, slama, hnojovica, a pod. (Tento druh
odpadov priťahuje do kanalizácie hlodavce a najmä potkany. Tuky a oleje po ich
stuhnutí môžu vytvoriť v kanalizačnom potrubí doslova zátku.)
 nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných
materiálov, guma, kovy, konzervy, plechovky, handry, a pod. (Upchávanie kanalizácie,
zmenšovanie profilu, vytváranie rôznych bariér a prekážok v kanalizačných rúrach, má
okrem iného za následok veľmi nepríjemný hnilobný zápach. Počas letných mesiacov
môže byť tento problém spúšťačom ďalších sprievodných nepríjemností.)
Uvedené predmety a látky ľudia často z nevedomosti, ľahostajnosti alebo len z pohodlnosti
vypúšťajú do kanalizácie bez toho, aby zvážili dôsledok svojho konania. Ohrozujú tým však
nielen funkčnosť svojich kanalizačných prípojok, ale aj celej siete verejnej kanalizácie.
Súčasne tiež zbytočne zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie, ktoré môžu byť následne
aj o niekoľko tisíc eur vyššie. Najmä ak dôjde k poškodeniu výkonných častí čerpadiel.
Nemenej významný v tejto oblasti, je tiež priamy dopad na kvalitu životného prostredia.
Vyzývame preto občanov, aby do kanalizácie vypúšťali výlučne odpadové vody po použití
WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu a očisty obydlí. Ostatné do kanalizácie
nepatrí.
Dovoľujeme si občanom pripomenúť, že verejná kanalizácia v obci je delená kanalizácia. To
znamená, že nie je možné vypúšťať do verejnej kanalizácie vody z povrchového odtoku tzn.
– nie je dovolené zaústenie dažďových zvodov, drenáží, odvodnenie spevnených plôch do
verejnej kanalizácie.

