Zápach z kanalizace při ulici a Radosti
Rádi bychom touto cestou informovali naše občany o skutečnostech způsobujících zápach
z kanalizace při ulici Na Radosti, především na křižovatce ulic Na Radosti x Řevnická a dále o
aktuálním postupu městské části při úsilí o vyřešení této záležitosti.
Zápach, který je cítit od křižovatky Míšovická x Na Radosti a dále podél komunikací Na
Radosti, V pískovně, Do Blatin až po komunikaci Jílovou (kde končí hranice naší městské části), je
způsoben aktuálním řešením kanalizace z obce Chrášťany. Pro úplnou informovanost dále uvádíme
technické detaily řešení předmětné kanalizace: zdrojem zápachu jsou odpadní vody z čerpací stanice
odpadních vod a uklidňovací šachta výtlaku z této čerpací stanice, kterou je připojena kanalizace obce
Chrášťany. Problémy se zápachem v těchto místech byly zaznamenány již v dříve, a to na začátku
roku 2010. Městská část proto v té době jednala se zástupci provozovatelů dotčených kanalizací, a to
společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která spravuje část kanalizace od předávací šachty
směrem východním a zástupcem společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., která spravuje část
kanalizace od obce Chrášťany k předávací šachtě. Samotná předávací šachta s indukčním
průtokoměrem je ve správě společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. V závěru těchto jednání
bylo na základě prověření stížností a technických možností řešení nainstalováno dávkovací zařízení
síranu železitého do výtlačného potrubí kanalizace v obci Chrášťany tak, aby se zápach odstranil.
Toto zařízení obsluhuje společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,
Aktuálně je však nutno konstatovat, že zápach se i nadále objevuje. Jeho intenzita je největší
v okolí předávací šachty, tj. na křižovatce Míšovická x Na Radosti, dále pak na křižovatce Na Radosti
x Řevnická. Intenzita pak mírně ustupuje, nicméně zápach z kanalizace je cítit podél celé kanalizace až
po ulici Jílovou.
Dle sdělení zástupce společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. bylo dávkovací zařízení
síranu železitého pro snížení zápachu v 45. týdnu cca 48 hodin mimo provoz. Důvodem byla zpožděná
dodávka výše uvedené chemikálie. Je možné, že tento výpadek mohl způsobit zvýšený zápach za
předávací šachtou při ulici Na Radosti. V současné době je již dávkování plně funkční.
A my dodáváme: i tento týden jsme však zaznamenali z kanalizace zápach. Městská část tedy
zaslala písemný dotaz na důvod tohoto současného zápachu a požadavek na jeho řešení na provozního
ředitele společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která je pro nás v této věci tím správným
„partnerem“ při jednání.
O odpovědi budeme naše občany informovat prostřednictvím webových stránek městské části.
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