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PETICE - splašk. kanalizace v ul. Psárská 

 
Vážení petenti, 
 
v první řadě bychom Vás chtěli ujistit, že Vámi popisovaný problém spojený s 
přívalovými dešti má i pro nás velkou prioritu! Plně si uvědomujeme, jak situace 
komplikuje život majitelů rodinných domů v dané lokalitě.  
Před samotným věcným popisem problému bychom ovšem rádi okomentovali postup 
a načasování iniciátorů této petice. Stala se poměrně unikátní a celkem 
nepochopitelná věc.  Michal Petz je totiž nejenom zastupitelem obce Psáry, ale 
dokonce členem rady obce. Je to tedy právě ta osoba, která díky zvolené funkci 
může navrhovat konkrétní body programu rady obce a zastupitelstva. Na zasedání 
rady obce nenavrhnul radní Michal Petz za roky 2010-2014 jediné usnesení, které by 
mohlo přispět k urychlení řešení problému se záplavami. Ani nemluvíme o tom, že by 
si Michal Petz vzal třeba tento problém za svůj. Dokonce i po předání petice nebyl 
ochoten vyslechnout ředitelku VHS Benešov ing. Zachovou, která přijela shrnout 
dosavadní postup i předpokládaný budoucí vývoj (videonahrávku naleznete na 
www.psary.cz). Stejně tak nebyl Michal Petz 17. září ochoten počkat 30 minut na 
opožděný příchod osmého člena zastupitelstva, aby bylo naše zastupitelstvo 
usnášeníschopné a mohlo schválit uvolnění finanční částky více než 400.000,-Kč 
právě na řešení tohoto problému. Z výše uvedeného je patrné, že podsouvat Michalu 
Petzovi jakékoliv dobré úmysly skutečně nemůžeme. To potvrzuje i samotné 
načasování, neboť termín pro vyřízení petice s požadavky vyprší jen pouhý jeden 
den před koncem funkčního období současného zastupitelstva obce Psáry.  
 
Nyní tedy informace o kanalizaci, která byla projektována jako splašková. Problém 
vzniká při přívalových deštích, kdy se do ní dostane i voda dešťová, kanalizace se 
chová jako smíšená a v tu chvíli je její kapacita nedostačující.  
V roce 2012 jsme nechali vypracovat Generel splaškové kanalizace, který byl 
nezbytným podkladem k přípravě řešení problému kanalizace. Závěry z Generelu 
jsme začali plnit. Nejprve jsme vyměnili poklopy kanálů, které byly vybrány 
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společností VHS, z děrovaných za plné.  Dalším krokem byly kamerové zkoušky 
stavu kanalizačního řadu a zjišťování, které nemovitosti mají napojené okapy do 
kanalizace. 
Kamerové prohlídky potrubí a kouřové zkoušky v ul. Pod Vápenkou, Nad Soutokem, 
Za Vápenkou, Ve Višničkách, Do Polí v Psárech provedla firma Herčík a Kříž spol. s 
r.o. Napojeny na kanalizaci jsou v této lokalitě 4 domy a zjištěné závady na potrubí 
postupně řešíme. 
V červenci a v srpnu bylo zkamerováno dalších cca 800 m kanalizace v ulicích 
Pražská, K Junčáku a Sídliště Štědřík v rámci údržby společností VHS. Z kamerové 
prohlídky vyplývá, že v některých úsecích stoky dochází k průniku průsakových vod a 
v některých úsecích je stoka deformovaná, což snižuje průtok stoky.  
Dále byla kamerou prověřena část stoky v ulici Sportovní. Na opravu havarijního 
stavu hlavního přivaděče na  ČOV  jsme vyhlásili výběrové řízení na realizační firmu. 
Stoka je v tomto úseku uložena v hloubce 8 m pod terénem, oprava tedy bude 
realizována formou bezvýkopové technologie. Dále jsme objednali u společnosti VRV 
a.s. poradenství k postupu řešení problematiky balastních vod v řešené lokalitě a 
vyhlásili jsme výběrové řízení na měrnou kampaň při dešťových srážkách a 
v bezdešťovém období. Měření bude trvat 4-8 týdnů. Ze získaných dat bude 
sestaven hydraulický model a navrhnuto řešení tak, aby se kritické situace v ulici 
Psárská již neopakovaly.  
Můžeme Vám všem jednoznačně slíbit, že zlepšíme Vaši informovanost jak v 
Psárském zpravodaji, tak i na veřejných zasedáních zastupitelstva. Nechť je i 
odeslání tohoto dopisu na všech 38 adresních míst důkazem upřímné vůle Vás 
informovat o skutečném stavu věcí. Pokud budete mít i v budoucnu pocit, že nejste 
dostatečně informováni, tak nám napište na obecní úřad, zavolejte, popřípadě se 
můžeme domluvit na osobní schůzce., Můžeme tak předejít zbytečným 
nedorozuměním, nepochopením a tím i vzniku případných konfliktů. 
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 Vlasta Málková 

 místostarostka  
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