Aktuálně k zápachu z kanalizace
Městská část Praha-Zličín dlouhodobě vedla jednání se zástupci společností Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 (jako majitelem a provozovatelem
kanalizace na území městské části) a společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,
Mostníkovská 255, 266 41, Beroun 3 (jako provozovatelem tlakové kanalizace na území obce
Chrášťany a napojení na pražskou kanalizaci). Důvodem byly dlouhodobě oprávněné a
opakované stížnosti našich občanů na zápach z kanalizace, především při ulici Na Radosti.
V počátečním období tato jednání neměla příliš znatelný konkrétní dopad na zápach jako
takový, i jednotlivé kroky provozovatelů měly minimální dopad (např. výměna poklopů,
změna dávkování,..). Přelom v řešení problému nastal v květnu 2014, kdy firma Pražské
vodovody a kanalizace, a.s. pochopila a přijala závažnost problému a záležitost začala
zásadně řešit, navíc k tomuto řešení iniciativně přizvala i městskou část.
Stručně k důvodu zápachu: důvodem je dlouhý kanalizační řad s dlouhou dobou zdržení a
zahnívání odpadních vod. I když byl do odpadních vod dávkován síran železitý, tento
technologický systém dávkování byl nevyhovující.
Výsledkem posledních jednání a konkrétních kroků směřujících k zamezení zápachu je
skutečnost, že byl zprovozněn jiný přenos dat pro společnost Vodovody a kanalizace Beroun,
a.s. z indukčního průtokoměru společnosti Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. měřícího
množství odpadních vod pro zajištění správného dávkování síranu železitého do odpadních
vod podle velikosti průtoku odpadních vod. V návaznosti na toto opatření bylo dočasně
zprovozněno měření koncentrace sulfanu (sirovodíku) a dále byli požádáni zástupci veřejnosti
o průběžnou kontrolu stavu zápachu.
K dnešnímu dni se jeví, že problém zápachu z kanalizace snad již bude minulostí. V průběhu
měsíce července proběhne na PVK a.s. další společné jednání, kde každá strana sdělí své
informace o postupu řešení problému a výsledky měření.
Městská část pevně věří, že aspoň tento druh zápachu již nebude naše občany dále obtěžovat.
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