Kanalizace v Benešově nad Ploučnicí – zpráva pro Radu města
Nově budovaná kanalizace v Benešově nad Ploučnicí je budována z větší části jako kanalizace
smíšená. Důkazy tohoto byly předloženy Městskému úřadu v zápisu z jednání komise životního
prostředí a to ve formě fotografické přílohy. Osobně mám obavu, že použité profily potrubí
nebudou stačit na tzv. přívalové deště a může snadno dojít k zahlcení kanalizace. Kdykoli a kdekoli
jsem osobně nahlédl do výkopů, nikde jsem neviděl dešťovou kanalizaci. Vše, co mělo svody ze
střech pod úroveň země, bylo napojeno na novou kanalizaci. K oddělení dešťových vod od
splaškových došlo pouze tam, kde byly svody ze střech domů vyvedeny na ulici a v několika
případech tam, kde si to osobně ohlídali majitelé domů.
Dotazem na Správě CHKO ČS bylo zjištěno, že tato státní instituce nepovolila výstavbu smíšené
kanalizace v Benešově nad Ploučnicí. Navíc se mi dostalo upozornění, že není žádným způsobem
přípustné jakékoli znečišťování vodních toků Ploučnice a Bystré, protože tyto vodní toky jsou
prohlášeny v EU za významné z hlediska nutnosti ochrany. V těchto tocích se vyskytují kriticky
ohrožené druhy živočichů. Proto je nezbytné co nejdříve zabránit znečišťování těchto toků.
Odpovědi pracovníků provádějících výstavbu kanalizace na mé dotazy potvrdily, že kanalizace
obsahuje na několika místech tzv. bezpečnostní přepady do Bystré i do Ploučnice pro případy, že by
došlo k poruše čerpadel nebo k výpadku dodávek elektrického proudu. Jeden z těchto
bezpečnostních přepadů (u železničního viaduktu v ulici Boženy Němcové) je přílohou výše
uvedeného zápisu. Ani při tzv. zředění odpadních vod dešťovými srážkami není z hlediska ochrany
životního prostředí a přírody přípustné dovolit úniky do uvedených vodních toků.
Řada občanů potvrdila, že vědí o tom, že na ulicích zmizela řada kanálových vpustí, někteří mají
obavu z dešťových srážek, protože nová vozovka je výše než dříve, tj. voda se při deštích z vozovky
dostává na chodníky (například ulice Československé armády) až k domům. Hrozí zde podmáčení
těchto domů.
Nevím, kdo prováděl stavební dozor. Myslím si, že nová kanalizace v této podobě může být pro
město do blízkého budoucna velkým problémem. Návrh řešení čištění odpadních vod byl ze strany
komise ŽP podán již v roce 2006 a 2007, nikdo to ale nevzal ani do úvahy, nikdo se k tomu
z Městského úřadu dodnes nevyjádřil.
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