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Čistírně odpadních vod nestačí kapacita
Myčky, drtičky kuchyňského
odpadu a spousta chemie z čistících prostředků. To vše činí
nápor na čistírnu odpadních
vod (ČOV) pro Žďár nad Sázavou, která se nachází za viaduktem, směrem k Hamrům.
V posledních 20 letech se na čistírnu také připojila průmyslová
zóna města, nové sídliště Klafar
a sběrač odpadních vod z Polničky a Stržanova. To vše způsobuje,
že ČOV, původně z konce 60. let
20. stol., a částečně zrekonstruovaná před asi dvaceti lety, už nyní ve
špičkách nestíhá. Občas je problém
s překračováním limitu vypouštěného fosforu.
Provozovatelem čistírny je Svaz
vodovodů a kanalizací Žďársko

(SVaK) prostřednictvím Vodárenské akciové společnosti. Nyní stojí
před náročnou investicí do modernizace a intenzifikace ČOV. Jinak
hrozí nemalé pokuty za vypouštění
závadné vody do přírodních vod.
Jak pro ŽN upřesňuje členka
dozorčí rady Vodárenské akciové
společnosti, a.s., Dagmar Zvěřinová, čistírna odpadních vod je především nedostatečná kapacitně.
Neplánuje se tedy její oprava, ale
intenzifikace.
„To jest zvýšení kapacity na
množství odpadní vody, důkladnější
čištění, čištění i v úseku přívalových
dešťů. Odbourání některých látek,
dnes vypouštěných do řeky, tzv. třetí
stupeň čištění,“ říká.
K realizaci akce by mělo dojít v
letech 2019-2021, a bude to mnohem nákladnější investice než

rekonstrukce ČOV koncem 90. let.
Tehdy stála nejméně 104 milionů, a
na některé objekty se ani nedostalo.
„Otázkou je, na jaký rozsah lze získat dotaci, protože by se mělo jednat o
ucelenou část, s jasně měřenými parametry,“ míní Dagmar Zvěřinová.
Podle starosty Zdeňka Navrátila
je město připraveno podílet se na
projektu modernizace a intenzifikace ČOV ve finančním rámci 40 mil.
Kč.
„To za podmínky, že projekt bude
směřovat k plnění legislativních
požadavků na čistírně, která bude ve
výsledku splňovat normy vypouštěných vod, a dojde k navýšení kapacity ČOV pro další rozvoj města,“ míní
Navrátil.
Důvodem aktivit směřujících
k navýšení kapacity ČOV je překračování limitu vypouštěného fosfo-

ru. Když je totiž kapacita čistírny
na hraně, při prudším dešti má problém stíhat množství vody, přitékající kanalizací.
Na žďárskou ČOV se také zvažují
připojit další obce, především sousední Hamry n. S. „S tím zastupitelé města Žďáru n. S. souhlasí, ale
za předpokladu, že Hamry se budou
podílet na investicích do intenzifikace
čističky,“ dodává starosta.
Situaci je třeba rychle řešit. Kdyby
se intenzifikace ČOV ještě o pár let
odložila, mohlo by se stát, že čistírna přestane stíhat.
„Pak by Vodárenská společnost
mohla dát stopku na připojování dalších projektů. Lidé by u svých domků
museli začít stavět jímky, podnikatelé
by museli řešit situaci vlastními čistírnami. Ale to je jen spekulace, co by
mohlo být,“ uzavírá Navrátil. -lko-

Anketa zastupitelů: Na startu náročné investice
Čistírna odpadních vod pro Žďár
n. S. ve špičkách nestíhá, a občas
má problém s překročením limitu
vypouštěného fosforu. Její provozovatel, Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko (SVaK), musí co nejdříve
najít řešení. Spolu s městem Žďárem stojí před náročnou investicí do
modernizace ČOV.
Otázka pro zastupitele města: Jak
váš politický klub sleduje tuto
prioritu, a jaké kroky již byly pro
nápravu učiněny?

Brzdí další rozvoj města

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Diskuze o rekonstrukci ČOV probíhá velmi intenzivně. Problematiku jsme diskutovali také na jednání
klubu s vedením VaKu. Kapacita čističky je na hraně výkonu, a již neumožňuje další rozvoj města. Proto se
město chce spolupodílet na rekonstrukci a možnosti získat dotaci pro
SVaK. Je to jen otázka míry rekonstrukce, možného podílu města, a
případně etapizace. To musí projednat náš zástupce ve SVaKu, tedy starosta města, a rada musí předložit
městu, tedy zastupitelstvu, návrh
řešení. Jde o budoucí další rozvoj
našeho města, a tak očekáváme další návrhy a zdůvodnění vybraného
řešení.

Velkorysost
a zodpovědnost…

Ing.
Martin Mrkos,
klub ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO

Náš politický klub řeší tuto věc velmi intenzivně, nejen se svými koaličními partnery. Uvědomujeme si
význam této problematiky pro naše
město i okolní obce. Úvodem bych
korigoval důvody intenzifikace ČOV
z anketní otázky.
Zmíněné faktory je třeba vnímat a
brát v potaz, nicméně hlavním důvodem intenzifikace je nyní napojení obce Hamry. Je důležité vědět, že
ČOV neprovozuje město, ale SVaK,
prostřednictvím Vodárenské akciové společnosti, a zároveň je nutné si
srovnat ceny vodného a stočného ve
Žďáře n. S. s jinými městy. Ceny ve
Žďáře patří v rámci republiky k těm
poměrně vysokým.
Je třeba se ptát, jaký má správce či
provozovatel ekonomický model,
a jak jsou nastaveny stanovy SVaK,
když při stávajících cenách nejsou
schopni investici do intenzifikace
financovat ze svých nezanedbatelných zisků sami.
Finanční spoluúčast města je tak v
tuto chvíli jistým projevem velkorysosti, a hlavně zodpovědnosti za to,
aby Žďár a okolí mělo kontinuálně
nezávadnou pitnou vodu a kvalitní čištění vod odpadních. Finanční
podpora města musí být však přiměřená, rozhodně hodláme hájit
zájmy města, a nepřistoupit na to,
aby hlavní nebo nepřiměřené finanční břemeno nesl za této situace pouze Žďár.

Současný stav je kritický

Rostislav
Dvořák,
klub
KDU-ČSL
Poslední intenzifikace žďárské
ČOV proběhla v letech 1996-1999
nákladem 106 mil. Kč a byla nezbytným opatřením k dalšímu rozvoji
města v oblastech bydlení a podnikání. V té době dostatečně splňovala požadavky tehdejší legislativy na

čištění vypouštěné odpadní vody do
vodního toku Sázavy.
Rozvojem v oblasti technické vybavenosti domácností se postupně zvyšuje zátěž na ČOV. Aktuálně dochází
k neustálému zpřísňování legislativních požadavků na čistotu vypouštěné odpadní vody do vodního toku.
Podle informací Svazu vodovodů a
kanalizací (SVaK) je současný stav
kritický, a proto od začátku tohoto
roku proběhlo, za účasti zastupitelů
města, několik odborných jednání
na toto téma. Dne 12. 6. 2017 rada
města deklarovala usnesením připravenost města podílet se na intenzifikaci ČOV ve výši 40 mil. Kč.
Současně SVaK připravuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení a územní rozhodnutí.
Pokud přípravný proces projde bez
komplikací, tak realizace stavby proběhne v letech 2019-2022.

Kam odtékají
peníze ze stočného?

Ing. Radek
Zlesák,
klub ANO
2011
Z ceny vody 94,90 Kč za kubík
činí stočné 40,40 Kč. Město Žďár
nespravuje, neprovozuje, a v této
době nevlastní, a pravděpodobně
ani nikdy nebude vlastnit čistírnu
odpadních vod. Veškeré příjmy ze
stočného a vodného plynou správci
kanalizace SvaK Žďársko a provozovateli kanalizace VAS, a. s.
Z takto vysokého stočného by při
správném hospodaření neměl být
problém financovat rozvoj čističky.
Je nepřijatelné, aby si žďárský občan
zaplatil modernizaci dvakrát. Za prvé v podobě vysoké ceny vody, která
v ČR patří mezi nejvyšší, a za druhé
ze svých daní z městských financí,
které mají primárně sloužit rozvoji
a údržbě škol, hřišť, silnic, chodníků, podpoře kultury, sportu a mno-

ha jiným potřebným věcem. Původně požadovaný příspěvek města ve
výši 120 mil. Kč by znamenal značný
útlum rozvoje města na několik let.
Je na čase se začít ptát, kam odtékají příjmy ze žďárské vody, a to
obzvláště ze stočného, které by bezezbytku měly být investovány zpět
do městské kanalizace včetně čistírny, která je její nedílnou součástí. Za
jakýkoliv městský příspěvek požadujeme, aby se cena vody již nezvyšovala.

Zátěž pro městský rozpočet

Ing. Petr
Stoček,
klub KSČM
Situace spojená s čistírnou odpadních vod pro město Žďár a okolí se stává skutečně vážnou. Rozhodně je to
problém pro všechny politické kluby
i pro samotné vedení města. Potřebná
částka pro smysluplnou modernizaci
čističky se blíží k částce dvou set milionů, a to v ní ještě není zahrnuta částka
pro vybudování zpracovatelské části
zbylého odpadu – zřejmě sušičky, protože současná forma zbytkového kalu,
jako vedlejšího produktu, se už nebude moci v budoucnu vyvážet na pole,
jako doposud.
SVaK má připravenu projektovou studii, nyní záleží na vzájemném
vyjednávání mezi městem Žďár n. S. a
SVaK, především o výši finanční částky, kterou oba partneři musí společně
zajistit, případně hledat vhodný dotační titul. Městský rozpočet tedy bude
pro příští roky zatížen i touto kapitolou, a z toho vyplývá řada investičních omezení. Podle dosud známých
podkladů předpokládáme, že k opravě může dojít především z finančních
důvodů nejdříve na přelomu let 2018
až 2019.
Do uzávěrky ŽN své podklady nedodaly kluby ODS a TOP 09.
-lko-

