Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Výzva na rešpektovanie zákazu vypúšťania
žúmp do rigolov a záhrad
Na základe oznámenia občanov z ulice Ku Gáborke a Jókayho obec
Štitáre dôrazne žiada a vyzýva všetkých občanov, ktorí opakovane
nerešpektujú zákaz vypúšťania žúmp do záhrad a prícestných kanálov
v obci na týchto uliciach, aby sa takého konania zdržali, pretože ním
ohrozujú podzemné zdroje pitnej vody a znepríjemňujú bývanie
všetkým susedom.
Vypúšťanie obsahu žúmp a septikov je vážnym porušením zákona NR
SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona o ochrane prírody a krajiny č.
543/2002 Z. z..
Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je riešené v zmysle platnej
legislatívy podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách č. 442/2002 Z. z., § 40 ods. 2 písm. b), kde Okresný úrad,
odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu za priestupok
uvedený v odseku 1 písm. e) do výšky 331 eur.
Upozorňujeme, že jediný legálny spôsob nakladania s odpadovými
vodami zo žumpy je ich vývoz cez zmluvných dodávateľov na čistiareň
odpadových vôd.
Ak ste sa stali svedkami nelegálneho vypúšťania splaškov, môžete
takéto konanie anonymne nahlásiť na obecný úrad , aby sme mohli
urobiť miestne zisťovanie a následne nahlásime aj na Okresný úrad
životného prostredia.
Všímajte si vypúšťanie odpadových vôd do záhrad, cestných
a odvodňovacích rigolov a potokov .
Prípady zaznamenajte a zašlite:
- Slovenskej inšpekcii životného prostredia,
- Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
starostka obce
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Ďakujeme za pochopenie!
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