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Věc: Úpravna vody pro obec Zlatá – žádost o stanovisko Povodí Labe k vypouštění odpadních vod do
Dobročovického potoka
Ve věci stanoviska Povodí Labe koresponduji s vaším Bc. Alešem Kovářem už od 23.8.2011. Protože mi
sdělil, že do 13. 1. 2012 je na dovolené a akci je třeba kvůli nespokojenosti občanů obce s kvalitou vody co
nejdříve realizovat, obracím se na vás znovu se žádostí o vaše stanovisko a uvádím fakta o průběhu dosavadních
jednání.
V žádosti z 20. 9. 2011 jsem popsal technologii úpravy podzemní vody, která spočívá v doplnění stávající
úpravy odželezňování účinnější filtrací o změkčování iontoměničem, a uvedl režim vypouštění odpadních vod.
Jakost odpadních vod jsem uvedl hodnotami „p“, „m“ a t/rok CaCl2 reprezentujícími hodnoty RAS. Hodnoty
jiných ukazatelů jsem neuváděl, protože z uvedené technologie vyplývá, že rozhodující jsou hodnoty RAS.
Přesto jsem žádost na vyzvání p. Kováře 2x doplňoval, 1x o hodnoty dalších ukazatelů a 1x o výpočet vlivu na
recipient. Hodnotu průtoku Q355 a rozbor vody z potoka nebylo možné získat od vás a obec je musela zjišťovat
sama. Nezvyklé početná korespondence s p. Kovářem vyplývá z urgencí na vyřízení žádosti, jeho dotazů a
požadavků na doplnění žádosti a mých odpovědí.
V e-mailu od p. Kováře z 19. 12. 2011 je uvedeno, že stanovisko Povodí Labe k navrženému vypouštění
odpadních vod by bylo kvůli překročení imisního limitu v ukazateli RAS nejspíše nesouhlasné a je dále
vyžádáno, aby vám byla zaslána projektová dokumentace. Tento požadavek je absurdní, protože obec nebude
platit projektovou dokumentaci, o které se ví předem, že nebude vodoprávním úřadem schválena.
Žádám vás proto o stanovisko správce povodí k předloženému záměru. Stanovisko bude přílohou žádosti o
vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona. Veškeré podklady sice máte k dispozici, ale přesto
vám kompletní žádost včetně příloh znovu zasílám. Rád poskytnu případné vysvětlení.
S pozdravem
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