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Příběh jedné vodovodní trubky na ulici Špitální a jeho pokračování

Před několika lety se měnil na Zvěřině vodovod. Trubka na ulici Špitální však

nebyla vyměněna. Teče z ní červená voda a lidé si kupují vodu balenou, přestože

za pitnou vodu platí. V roce 2018 přislíbil pan J., zaměstnanec Magistrátu, že v

dubnu 2019 Magistrát trubku vymění. Když jsme volali zpátky v polovině

března 2019. Reakce byly následující:

1. Pan F. (nadřízený pana J.) nám sdělil, že na trubku nejsou peníze. Ty prý

by mohl mít OVaK ve svém fondu oprav.

2. OVaK nám sdělil, že už na opravy peníze nemají, a pokud je voda

nezávadná, nic opravovat nemusí.

3. Začátkem dubna 2019 byly provedeny testy vody OVaKem. Výsledkem

bylo, že voda je pitná.

4. Pan J. přislíbil, že trubka bude opravena, ale ÚMOb Slezská o to musí

oficiálně požádat.

5. ÚMOb Slezská (pan B.) tvrdí, že havarijní stav potrubí řeší OVaK.

6. 10.4.2019 jsme mluvili s paní V. z OVaKu. Vysvětlila nám, že výsledky byly

v normě. Ve vodě se projevuje lehký zákal. Podle měření se jednalo o 1 VSN

(jednotka zákalu) a povolená norma dle vyhlášky je do 5VSN. Obsah železa,

které se z trubky do vody uvolňuje, je 0,273 a norma je 0, 200. Jedná se tedy o

mírné zvýšení obsahu železa, které není zdraví škodlivé. Testy na mangan

dopadly také dobře. Testy na olovo se nedělaly, protože se jedná o trubku

ocelovou. Vše jsme ještě ověřovali u jednoho kolegy, který pracuje
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pro soukromou firmu a zabývá se měřením kvality vody. Potvrdil nám, že

výsledky jsou dobré a voda je pitná. Nicméně, pokud by neustále docházelo k

viditelnému zákalu, doporučuje vodu napustit do nádoby a okamžitě volat na

OVaK. V případě, že by měli těchto podnětů více, musel by s tím OVaK něco

udělat.

7. V týdnu od 8.4.2019 došlo k instalaci nového ventilu u výše zmíněné

trubky. Jeho funkce je jediná – umožnit snadný proplach trubky a tím pádem

odstranit usazené železo. Podle pana H. z OVaKu je trubka po smrti a výměna je

nezbytná. Výměnu však musí zajistit Magistrát, kde leží požadavek již od roku

2018.

8. 10.4.2019 jsme volali na Magistrát panu J. a ten nám sdělil, že trubka se

opravdu tento rok měnit bude. Nyní se musí vyčlenit finance a 3 měsíce potrvá

výběr zhotovitele. Pan J. to vidí na konec léta a začátek podzimu.

9. V červenci jsme se opět za panem J. zastavili. OVaK prý vyčlenil své

priority a mezi nimi trubka není.

10. Od té doby jsme se pravidelně informovali, zda se situace nezměnila.

ÚMOb Slezská Ostrava se chystal povrch ulice opravit a my jsme se obávali, že

pokud OVaK nestihne výměnu trubky před opravou samotné ulice, bude

nezbytné do povrchu nově opravené ulice brzy kopat.

11. Začátkem roku 2021 přišla dobrá zpráva! Magistrát konečně na trubku

finance vyčlenil, uzavřel s OVaKem smlouvu na realizaci stavby a v průběhu

jara by se mělo začít. Tentokrát se trpělivost obyvatel Špitální ulice vyplatila….


