Vážení obyvatelé Najzarovy ulice a okolí,

Před několika dny nás oslovil jeden z vašich sousedů:
Dobrý den, v neděli trochu více sprchlo a ucpal se propustek potoku Korunka na Najzarové
ulici. Problém je, že OVaK provozující čističku vypouští nečistoty do Korunky a pokud přijde
větší voda, vyplaví odpad a hlavně vlhčené ubrousky. V neděli sbor dobrovolných hasičů
spolu s ředitelem ZOO řešili zprůchodnění propustku. Mohla by si Slezská pro život posvítit
na tento problém?

Zjišťovali jsme tedy, kdo by nám na OVaKu mohl tuto situaci vysvětlit a zde je odpověď:

Dobrý den.
Vámi předaným podnětem jsme se důkladně zabývali a konstatujeme :
-

-

-

Vypouštění odpadních vod do drobného vodního toku Bezejmenný potok ( dále jen DVT )
v ř.km 1,65 je legislativně povoleno o to v těchto dvou případech :
o Jedná se o vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod Heřmanice I, ul.
Najzarova (dále jen ČOV)
o Jedná se o přepad skrze odlehčovací komoru OK Najzarova
V níže uvedeném případě se jednalo o kombinaci obou stavů tj. kdy ČOV vypouští
vyčištěnou vodu a dále došlo ke srážkám takové intenzity, která překročila možný nátok na
ČOV a tyto vody byly odlehčovány do DVT skrze odlehčovací komoru. Odlehčované i
vyčištěné vody z ČOV odtékají do DVT přes společnou výusť.
Přikládám výstřižek ze srážkoměru, který je umístěn právě poblíž ČOV Heřmanice I, který
detekoval po celý den 31.5 dešťové srážky.
Při dané události jsme byli také přivolání k zásahu a naše výjezdová skupina detekovala,
že ČOV i odlehčovací komora funguje bez závad a v souladu s povolením.
Problém, který je stěžovatelem popisován byl propustek na DVT Bezejmenný potok, který
se zanesl směsí větví , nánosů bahna a také části hygienických prostředků z odlehčení.
DVT Bezejmenný potok (ID 300060285) a především průchodnost propustku je záležitosti
kontrol správce toku tj. v tomto případě SMO - ÚMOB Slezská Ostrava (Odbor technické
správy komunikací, zeleně a hřbitovů). Zde doporučujeme provádět kontroly propustku a
také čištění koryta, které právě v případě intenzivnějších srážek pak v kombinaci s překážkou
v propustku jako je například větev apod. může způsobit ucpání. Přikládám dvě fotografie,
které byly pořízeny už po vyčištění v pátek dne 5.6.2020, kde je patrné že 50% propustku je
stále zaneseno! Stejně tak z další fotografie je patrné, že tok je zanesen sedimentem a také

-

větvemi, které pak při dešťovém stavu způsobují problémy a vylévání toku před propustkem
.
Funkce odlehčovací komory je taktéž kontrolována průběžně ze strany OVAK a.s. , aby
byla v souladu s povolením, kterým byla uvedena do provozu a také s platnou legislativou.
Odpadní vody sebou také unášejí všechny látky, které obyvatelé v dané lokalitě vypustí
do kanalizace tj. vše kromě rozložitelného toaletního papíru. Tzn. pokud obyvatelé v dané
lokalitě vypouští do kanalizace např. zmiňované vlhčené ubrousky dojde při odlehčování také
k přepadu těchto plovoucích prvků a ty poté ulpívají na povrchu toku, nebo právě v níže
uvedeném případě se mohou zachycovat na překážce u propustku. Zde OVAK a.s. vynakládá
nemalé úsilí na osvětu, aby lidé nevhazovali do kanalizace právě zmiňované ubrousky a jiné
odpady, které do kanalizace nepatří. Je vidět, že i zde občané ne zcela korektně s takovými
předměty zacházejí a do kanalizace je vhazují a poté způsobují minimálně esteticky újmy
sami sobě.

Závěr:
Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že k popisované události došlo především
vlivem srážek a neudržovanému DVT Bezejmenný potok a propustku, který byl zanesen již
zjevně před událostí a zůstává zanesen i nadále. OVAK a.s. vyzve správce toku k nápravě
stavu tj. ÚMOB Slezská Ostrava, aby nadále k opakování dané události nedocházelo.
Pro předcházení hydraulického přetěžování ČOV Heřmanice I během dešťů a omezení
množství odlehčených vod v této lokalitě, bylo letos dokončeno zpracování investičního
záměru na vybudování retenční nádrže před touto ČOV. Tento investiční záměr jsme
předložili vlastníkovi infrastruktury - Statutárnímu městu Ostrava (SMO) k zajištění budoucí
realizace. Termín realizace této retenční nádrže již nyní závisí pouze na finančních
možnostech SMO a jeho prioritách.
Věříme, že toto vysvětlení je pro stěžovatele dostatečné, případně se neváhejte na nás
obrátit.

Budeme sledovat, jak se tato záležitost vyvíjí a o všem vás budeme informovat.
Iveta Vojtěchovská

