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Problematika odpadních vod - Radonín 

Anotace: 
Rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod zavazuje město stanovit, jakým způsobem 
bude v následujícím období zajištěno nakládání s odpadními vodami v obci Radonín. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje následný postup nakládání s odpadními vodami obce 
Radonín podle varianty  
 

Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Zpracoval: o. KS Předkládá: ing. Kadlec 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Název materiálu:  Problematika odpadních vod - Radonín  
  
Popis: 
Odpadní vody z obce Radonín jsou na základě povolení odboru Životního prostředí vypouštěny 
z veřejné kanalizace do vod povrchových – Radonínského rybníka.  
V prodlouženém povolení z roku 2014 je stanoveno, že město musí do 31.12.2016 stanovit, jakým 
způsobem bude nadále nakládat s odpadními vodami.  
Na jednání o dalším prodloužení povolení nakládání s odpadními vodami, které se konalo dne 
30.08.2016 bylo stanoveno, že povolení bude prodlouženo do 31.12.2018 s tím, že varianta 
vybraná do 31.12.2016 bude realizována do 31.12.2018 
 
Geneze případu 
Povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod bylo vydáno MěÚ Žďár nad 
Sázavou, odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/69/05/MB ze dne 04.02.2005 s platností do 
31.12.2014, bylo prodlouženo pod č.j. ŽP/2624/14/MB ze dne 04.12.2014 s platností do 
31.12.2016.  
 
Upozornění: kompletní dokumentaci zpracovanou k této problematice naleznete na: 
www.zdarns.cz/Radonin-odkanalizovani.zip 
 
Návrh řešení/varianty:  
U varianty A je uvažováno se zneškodňováním odpadních vod z jednotlivých domácností 
individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). Tato varianta  
je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. 
 
U varianty B je počítáno s vybudováním nových stok gravitační splaškové kanalizace přičemž 
stávající stoky jednotné kanalizace budou sloužit dále , ale pouze pro odvádění dešťových vod. 
Pomocí čerpací stanice budou odpadní vody čerpány výtlačným řadem se zaústěním do nejbližší 
revizní šachty na jednotné stokové síti města Žďár nad Sázavou. 
Tato varianta  je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. 
 
U varianty C budou odpadní vody odváděny nově vybudovanou splaškovou kanalizací do čerpací 
stanice odpadních vod. Z ní budou čerpány výtlačným řadem do nejbližší revizní šachty areálové 
stokové sítě firmy Žďas. Čištěny budou následně na ČOV Žďas. Tato varianta není v souladu s 
PRVK Kraje Vysočina. 
 
U varianty D je počítáno s čištěním odpadních vod na místní ČOV pro cca 70 EO . Tato varianta 
není v souladu s PRVK Kraje Vysočina a ani s platným územním plánem, ve kterém není 
vyhrazená plocha pro danou technickou infrastrukturu s vyznačením ochranného pásma ČOV.  
Aby mohla být tato varianta rozpracována alespoň do úrovně dokumentace pro územní řízení , je 
nutné předložit a schválit příslušnou změnu územního plánu.  
 
Varianty návrhu usnesení 
 
Rada města ukládá městskému úřadu zajištění vypouštění odpadních vod podle varianty …s tím, 
že realizace bude provedena do 31.12.2018  
 
Doporučení předkladatele 
S ohledem na finanční náročnost variant B-D, doporučujeme postupovat podle varianty A s tím, že 
Město Žďár nad Sázavou bude preferovat výstavbu domovních čistíren a na jejich výstavbu 
poskytne příspěvek ve výši …..Kč na jednotlivou čistírnu.   
 
 
Stanoviska odborů 
- 
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