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INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, obdržel žádost o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb., týkající se stavu volných kapacit EO pro připojení na centrální čistírnu
odpadních vod v Tlučné ke dni 31.12.2020 a 10.2.2021, jejíž vlastníkem je Čistírna – svazek obcí
Nýřany, Tlučná a Vejprnice, se sídlem Hlavní 25, 330 26 Tlučná a provozovatelem VODÁRNA
PLZEŇ, a.s.
Jelikož vodoprávní úřad nedisponuje těmito údaji, obrátili jsme se dne 30.3.2021 na provozovatele
zmíněné čistírny odpadních vod, tedy VODÁRNU PLZEŇ, a.s.
Dne 6.4.2021 jsme obdrželi následující odpověď:
„ČOV Tlučná byla v lednu roku 2016 kolaudována jako ČOV s kapacitou 9900 EO a 3300 m3/d.
Zatížení ČOV Tlučná v roce 2020 bylo 8907 EO, s průměrným denním průtokem 2550m3/d.
Vyhodnocení zatížení ČOV k přesnému datu není smysluplné – zatížení může v závislosti na průtocích
a složení odpadních vod kolísat v řádu dní o desítky procent. Přesto, pokud budeme v úvahu brát
průtoky za období 1.1.2021 – 10.2.2021 a lednový vzorek z přítoku do ČOV Tlučná, je zatížení 10552
EO a 2904 m3/d. Výrazný rozdíl v látkovém zatížení byl ovlivněn vyššími srážkovými úhrny na začátku
roku 2021. Dlouhodobé průměrné zatížení ČOV Tlučná v letech 2016 – 2020 je 9477 EO a 2562 m3/d.
Na ČOV Tlučná jsou odváděny odpadní vody z Kamenného Újezdu, Nýřan, Vejprnic a Tlučné. V těchto
lokalitách byla ze strany VODÁRNY PLZEŇ a.s. vydána souhlasná stanoviska pro napojení rodinných
domů, bytových domů, sportovní areál či koupaliště – pro zmíněné lokality je zpracována projektová
dokumentace a je vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení. Celkově bylo v rámci těchto
investičních akcí odsouhlaseno napojení 1455 EO.
Z výše uvedeného je zřejmé, že po připojení povolených lokalit bude dosaženo kapacity, na kterou bylo
ČOV Tlučná kolaudována.“
Vodoprávní úřad se tedy dne 7.4.2021 obrátil s dotazem rovněž na vlastníka, kterým je Čistírna –
svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice.
Z jejich strany k současnému dni nebyla zatím doručena žádná odpověď.
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