Vážený pane Inženýre,
Na našem 18. zasedání zastupitelstva obce dne 1.9.2020 jsem informoval zastupitele o Vašich
opatřeních v obci Holohlavy, aby nedocházelo k záplavám sklepů rodinných domků v ulicích dolní
části Holohlav.
1) S termínem požadované aktualizace hydrodynamického modelu stokové sítě Smiřic, Holohlav a
Černožic souhlasí, ale požadujeme urychlenější postup zvýšení kapacity průtoku stokové sítě do ulice
Palackého, kde se vyměňovalo kanalizační potrubí za DN 1200 a odbočka do ul. Eduarda Karla,
potažmo k nám a dále do Černožic, kde je problém letitý (za 6 let voda z kanalizace ve sklepech 7 x)
potrubí DN 800 zůstalo stejné. Či-li termín realizace – nejdříve v r. 2022 nereflektuje závažnost
nynějšího stavu. Je to připomínka našich občanů postižených ulic – kteří vidí na obloze mrak a už mají
strach.
2) K možnosti osazení zpětné klapky na přípojce k RD (ne pro odpadní gulu ve sklepě) se ptají, že
v návrhu opatření není uvedena konkrétní forma spolupráce VAKU HK a.s. a KHP s našimi občany.
3) Zpráva bohužel neobsahuje subjektivní analýzu možných příčin havárie ze dne 18.6.2020
v odpoledních hodinách, kde jsem informoval zastupitele a hosty na minulé schůzi ZO z postižených
ulic o Vašem sdělení – o stanovisku pana Navrátila z KHP jako PROVOZNÍ ZPRÁVU – ČOV Smiřice – ze
dne 18 – 20.6.2020 (ucpaní česlí na ČOV Smiřice) – jako podklad pro navrhovaná řešení, případného
pohotovostního zásahu na ČOV před avizovaným hlášením ČMHÚ k přívalovým srážkám. (V našem
případu hlášení Magistrátu města HK – ŽP – pana Ladislava Tluky)
ZÁVĚR: Prosíme o přehodnocení Vašeho posledního sdělení z 1.9.2020 a předložení účinného návrhu
k neprodlenému napravení současného stavu v rámci jejich generální i specifické prevenční
povinnosti a následné odpovědnosti. Současný návrh opatření by mohl do jimi navrhované doby
realizace způsobit další škody na majetku, obecné hygienické situaci, případně i zdraví osob a životní
prostředí.
Děkujeme za přehodnocení, případně nápravu, abych mohl na příští schůzi zastupitelstva obce na
konci září 2020 zastupitele, případně hosty lépe informovat o Vašich plánech a opatřeních v našem
regionu - k jejich stálým obavám.
S pozdravem a úctou
Miloš Malínský, starosta obce Holohlavy

Vážený pane starosto,
Obdrželi jsme vaši žádost o „přehodnocení našeho sdělení z 1.9.2020“. Odpověď Vám zašleme do
pátku 25.9.2020.
Zdraví
Ing. Jan Vlček
vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje

