oď

12, 5,2017

Naše zttačka

o l73,101

Vyřizttjc

Bc, Pctr Čeclr

1

1599

provoz účOV

obecrr í ťr řacl větrttšice
Vážertá paní
Mgr. Jana Dyčková
tnístostarostka obce
Vltavská 14
?-5O 67 Větrušice

22o 414 215

Tel. / fax
€-lnail

16, 5.2-017

Datunl

otlPatlních vorl Praha
Zvýšený zápach z areálu Kalovó hospoclářství Drasty Ústřeclní Čistírrry
V

ážená pan l

m

ístostarostko,

z_e dne 12.5.2017, kterou jste nás informovala
tírnto reagujeme lla Vaši korespondenci č.j. VEl-_150l17
zápach v okolí areálLr Kalového
o stížnostech občanůobce Větrušice na v posleclnich ctnech zvýšený

54t2, k.ú. Klecany (dále jen
čistírrryoctpaclrrích voc] Praha (clále jen ,,ÚČOV"1,

hospoclářství Drasty,

č. parc.

,,K1_1

Drasiy"), jenž je součástl Ústřední

kH Drasty, jakož i o nezbytnosti
historii, koncepci, oprávněnosti a provozníclr aspektech areálu
jsme Vás soltlrrnné zPravili jiŽ v doPisu Č, j,
fungováni areálu 1lro zabezpečení trvalého chodrr ÚČOV,
aktuálnÍ oclpovědi na předmětný
o1531 oo7go22 ze clne 4.B.2015 a vtotnto smyslu se úvoc]em naŠi

o

clopis i odvolávánte

souvisí s nástupern teplého
Větši míra zápachLt z areálu l(H Drasty v současnosti pravděpoclobné
je
zaplněno kalem 17,5
aktuálně
polí
kterých
počasívkonrbinaci s vyššim využitímzdejších kalových
jsme nuceni opět
pole
vDrastech
zcelkových 21. Jakje várn známo, čerpáníkalu na kalová
v kalovém hospodářstvi učov na
intenzivněli využivat oct ří.ina roku 20,16 pro z_vláclání havárie
je charakterem víceméně obdobná
Císařskérn ostrově vyhlášené cine 29, 9,2016, Současná situace
projevuje
tírn, Že v urČltých okamŽicích
vlivu
uclálostj zroktl 2015. Havárie se ze zájtnového ťlhlu
technologiemi na CÍsařském
nelze
;;řa;;;* zatízeni učov půvociern z přitékajícíodpaclní voriy,
jistý poclíl z teto produkce mttsí být nevYhnuteIně,
ostrově zpracovat veškerou denní pro<iukci kalu a
kalová pole v Drastech, o skrrteónostivzniku
nebot, jiné bezpečnostníkapacityneexisiuji, načerpán na
jejího
vyhlášení sMs a e_mailem na kontakty
clen
v
havárie jsme vás informovali bezprostřeclně
jsrne
Vás e-ntailem rovněŽ vYroztrměli o intenzivnějŠim
úřadu obce a násleclně dne 1B. 10,2016
zápachu v okolí areáltt l(H
využíváníkalových polí včetně sclě|ení o rnožnosti výskytu zvýšeného
Drasty.

zdolávání přetrvávajícího havarijrlího stavu na ÚČov
úsilía významné
včetně jeho sottvisejicích projevů vynakládá od počátku vzniku všemožné
provozu na císařském ostrově
prostřecJky. To zahrnuje přeclevšírn opatření, kterými jsme clo
ťlPravY kalŮ, 1enŽ nám
operativně, nicrnéně se všemi náležitostmi, zaveclli alternaiivni technologie
jsme seznámilt clozorové
S
současně umož_ňují čerpáni kalu na KH Drasty mlnitnalizovat haváriÍ
Ubezpečujeme

Vás že naše společnost na

.rgjry oe Óv _ čésxouinspekci životníhoprostředí

a vodoprávní úřacl zastotrpený Odborem ochranY

pralry _ a tyto instituce také cjále informujeme o krocích
prostřecli Magistrátir hlavního města
ŠeiřenÍdozorových orgánťt
poclnikaných našíspolečnostípři řešeníhavá,ie, Veškerá kontrolnÍ

_

zákonných povinností, sotlóasně

bez zjištčrtíplorušení
v prťlběhu havárie byla s výslec.lkenl
počtLt
je
zřetelně signalizováno výše uvecleným porovtláním využitého/celkového
poctotýkánre, caž
IitnitnÍ kaPacita
[atovýcn polí, že iz_a trvání havarqního stavtt nebyla v žácinémokarnžikLl PřekroČena
poli
kalem,
zaíizetli areálu KH Drasty reprezentovaná naplněnítn všech 21 ka|ových
sitttaci a je
přes to, že z tlašístrany je tedy využíváníl(1-1 Drasty nezbytnou reakcÍ tta aktrrální
právnínri přeclpisy chápemo vaši
realizováno v rámci platných povoleni a v soulaclrt s přístrršnými
záPachtt v blÍzkosti VaŠÍ
pozici, že se s prostým konstatovánírn faktťr havárie a souvisejícího zvýŠení
provozovatel areálu l(H Drasty
obce nemůžete jednoclttše smlřit, íi.ovněžnaše společrrost 1akoŽto
pro nás_ lhostejnými, Že je
vnílná přlpadné stižnosti obyvatelstva přilehlých obcí velmi citlivě a nejsoLt

l

UČoV nevyhnutelné,
využíváníareálLr t(H Drasty a zclejšíchkalových pro zachovánÍtrr,ralého l)rovoztl
se k nánt přÍmo
l<teré
stÍŽnosiÍ,
jsrne
tta
záklaclě
z této rovilty ustoupit nemůžeme. Na stranu clruhou
chceme
formou
totlto
vás
clostaly, a i vašich podněiů již zaháJili přípravu opatření, se kterými
pachové
poveclou ke snÍŽenÍstávajicí
seznátnit, ocl nichž očekáváme, že ve lhůtě následtrjícich týclnŮ
a připravLrjeme k realizaci, ]sou
zřeteli
na
márne
která
opatření,
zátéževokolí areáltt l(H Drasty.
následitjící:

1)

2)

3)

přijatelne Úrovně,
VÝvoz kalu zpoli - U kalových potí, kcle nlíra odvoc|ttěttí kalLr closáhla
situaci nezhorŠÍdeŠt'ové
operativné zajístime přípravu a nás|eclujíci vývoz kaIu z po|í. Pokud
Vóetně vyřízelií
zaplněných,
pole
17,5
ze
srážky, aktrrálně se jeví rnožnévyvézt až 2 kalová
2.
ve
poli
zahájit
Polovině Ylsíce
nezbytné |egistaiivní c]okumentace předpokláclárne vývoz
tnožný
racionálně
bude
ne,;clříve
co
zahájenívývozu,
bttcle
snahou
naší
června. samozřejmou
po
prostředkem
zajištění
2,.altlua nnclřilzrr kelnrrťlnh rlnlí zanlněnÝoh kalem dezoclorizačnítn
nrožtrost
potřebné,.ucnánir"." a tecltrricko_teclrrlologických prostřerlků bychom odzkoLršeli
se
schopností
prostředkem
clezodorizačnírn
plošného posiřiku kalu na kalových polích vhoclnýnl
proveditelný, bez zvláštních
neutralizovat pachy. Jestliže se postřik rrkáže po všech siránkách
jej zavedIi jako provozně'
rizik a sortčasně účinnýke zntírnénízápaclru, násleclně bychorn
organizační opatření preventivního rázu pro Ietní obclobí. K clnešnírnu dni PřeclPokládártle Prvotní
test 1 ostřiku provést ještě do konce měsíce května,
* Pakliže bude znovu

přÍleŽitosti Provozní zkouŠku
potřeba čerpáníkalu na kalová pole, vykottárne při nejbližšímožné
a účinnosidezodorizačníltoprostředku přiciávarrého do proudu načerpávaného

na clávkování
Č, 2), který má schoPnost
kalu. Zkoušen bucle dezoclorizačtrí prostředek obdobný clle boclu
dávkování clezodortzačniho
že
prokázátio,
netttralizovat pachy. A opět, v případě, že bucle testem
bylo by námi následně
i
ťrčinné,
prostředku clo kalu je po všech stránkách možnéa rovněž
aplikováno při každémnapouštění kalu spaciajicítn do letního období.

jako zvlášt, progresivní pro zmírněnízápachu
opatření na clezocJorizaci dle boclů 2) a 3) vnímárne
proveclitelná a ÚČinná- Na stav přÍprav a
v okolí areálrr l(H Drasty a clouíáme, že se zkottškami ukáží
testů opatření se ntůžete průběžně
realizace všech vyše Lrveciertých opatřenív režiinašíspolečnostia
dotazovat manažera provozu UČOV na tel,: 220 414215,
problérnrt na Drastech, DŮleŽité jsou
Všechna výše uveclená opatření se vztahulí k řešeníakutniho

k zaliŠtěnÍvYŠŠibezPeČnosti a
ovšem koncepóní investice na obnovu, rekonstrukce a rozvoj srněřující
na Císařskémostrově, Z tohoto
spolehlivosti stávajících technologií kalového hospodářstvi učov
hlavního města prahy - pražská
hlec]iska očekávárne, že správce voclohospoclářské infrastruktury
_ v době co nejkratši zahájí a také realizuje investičníakce na
voctohospodářská společnosi a.s.

by

v{§}e..&n

l<alů, které jsrne, rta

základó J:oznatkťl z prťrběhu a
likviciace havárie v roce 2015 a i clalšíchextrémů v zaIíženíčistírny,nárokovaliv leteCh 2015 aŽ201-1
clo investičniho plárru Jestliže bttciott ciokotrčeny poiřebrté tnvestice, strategický význatn areálLt l(H
Drasty jako bezpečnostní kallacity, která ntůžezabraňovat prcljevúnt havarijnich a mimořádných
Lrclálostí s význarnnějšími clopaciy na životrtíprostřeclí, se tímto nevytratí. Mira využitíareálu oproti

vyhnívacich nác|ržích a tecltnologiíclt oclvoclnětri

stavu soLtčasnétnu niclnéně klesne a normalizLtjc se.

Děkujerne Várrt za pochopení uveclených skutečností a také i provoz-níclr potřeb UČOV z hlediska
účelua fLrnkcí plněných areálem KFl Drasty. Sottčasttě prosíme, inforrnujte Vaše obČany v PřÍpadě
clalších stížnostío výše uvedených opatřeních, které na sníženízápachLt zareáltl l(H DrastY
připravuje naše společnost.
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Na vědomí:

Městský ťrřad l(lecarry, Do l(lecánek 52, 250 67 Klecany
česká inspekce životníhoprostředí - Oblastni inspektorát Praha, Wolkerova 40I11,160 00 Pralta 6
Magistrát hlavního města Prahy - Oclbor životníhoprostředí, Mariánské nárněstÍ 2, 110 01 Praha
pražská vodohospoclářská společnost a.s. - Divize koncepce, Zatecká 11012, lJ 0 00 Praha 1
pražská vodohospoclářská společnost a.s. - Divize obchodní, Žatecká 11012,110 00 Praha 1
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Popis situace a návrh požadavkůvedoucí
k eliminaci šířenízápachu z kalového hospodářství Drasty

Zpracoval:SpolekKlecansko,rUrrrl1'!Í';'"!/rÍ'
Technologie na kalovém hospodářství Drasty:
Aerobní stabilizace kalu - odvodněný kal vyhnívá za přístupu vzduchu, ěímžvedle stabilizace
dochéni k dalšímu snižování objemu vody v kalu, která sá včetně pachových látek vypařuje
do okolí.
Situace:
@ Na zaČátku léta 20]6 havárie na kalovém hospodářstvi účovpraha, uvedeno do provozu
(ako Provozní záloha pouŽÍvané) kalové hospodářství na Drastech, během krátké doby zaplněna
větŠina PolÍ. Během schŮzky se zástupci PVK přislíbeno, že nejpalčivéjší
zápach pomine do cca 6
tÝdnŮ, kal bude v dohledné době odvezen (uvolnění kapacity póro. nóarná doba^byla cca
o 3Oyo
delší.

@

ListoPad 20]6,

po

odeznění původnízátěže nastává zátéžnová, nekontinuálně
ProjevujícÍ; Patrně nárazový píovoz v kalo-,ných polích. V pruběhu zimy kolís avé obtéžovéni
záPachem, moŽný prusak do deŠťovékanalizace v areálu, viz zanesená dolní nádrž včetně jejího

se

obsahu.

@
@

Březen 20]7, kontinuální obtěžování zápachem. s různou intenzitou
Duben aŽ květen 20]7, extrémní obtěžovrání zápachem, zejména ve večerních hodinách.
RegistrovánY stíŽnosti oběanŮ na zhoršujícíse zdravo{ní stav (nevolnost, malátnost, pálení
očí).
situace se stává neúnosnou.

Na

straně jedné lze Pochopit havarijní stav na běžně použivané primární technologii řešený
Převodem Provozu do technologie sekundámílzáložní,na straně druhé tnlání havarijního stŇ
nemŮŽe trvat téměř kontinuálně rok, navíc při stále rostoucí intenzitě zápachuzejménav
posledních
měsících. Nemůžeeliminovat život občanův okolí areálu.

6o.-tuo..r;
Návrh aktuálních požadavků:
@ detailní Popis aktuální situace včetně uvedení plánu provozu pro nejbližšíobdobí zejména
ve vztahu k ŠÍřenízápachl. Vysvětlení technologiikých důvodů,proč zápach je podstatne
intenzivnějšínež kdy v historii (včetně historického piného provozu).
@ zPřístuPnění Provozního řádu kalového- hospodářství dotčeným subjektům včetně

provozních limitů.
@ započíts monitoringem aktuálního
v alespoň týdenní periodě. Monitoring id
dotčeným subjektům, Hlášení o haváriích v síti
místnímsamosPrávám se ukrázalo jako neefektivní
provozního stavu technologie

a

nesměro datné, nevyplývá

z

něj popis

Návrh požadavkůpro realizaci v krátkém časovémhorizontu:

9
do
@
eli

seznam oPatření vedoucí k eliminaci šířenízápachu z technologie realizovatelných
v krátké
í kalových polí a ŤízenáLi
o řádu stavajícího kalové
išťovala
imo areál a která by o
století.
běžných (periodiclrych) kontrol dotčených subjektů do provozního
cení Provedených technologických opaťenívedoucí k minimalizaci

Návrh požadavkůpro realizaci v střednědobém časovémhorizontu:

@

optim

na Drastech; řešení

záložni techn
@ v příp

e používána při havarijních stavech
provozním řádem tak, aby podstatně
em čerpaných kalů, limit na počet
vYhnívánÍ, atP.), ideálně v kombinaci s dalšími technologickými (třeba
(zaplachtování, ťrtrace vzduchu, efektivní deodorizace, . .,
)

í místní technologie,

i

mobilními) opaťeními

