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Opakovaná žádost o navýšení smluvního množství odběru vody pro obec Přehvozdí

Vážený pane Šmejkale,
tímto reagujeme na Vaši žádost o doplnění informací k navýšení smluvního odběru pro Vaši
obec.
Jak Vás informoval doktor Kavalír, v roce 2019 probíhala ze strany nás jako provozovatele a
dobrovolného svazku obcí JEKOZ, jakožto vlastníka skupinového vodovodu snaha o opatření o
navýšení množství vody pro tento vodovodní systém. Níže Vám popisuji současný stav jednotlivých
opatření, které jste žádal:
Navýšení povoleného odběru vody z podzemních zdrojů v oblasti Nučic:
-

Jak jste již byli informováni vodoprávní úřad vyhověl dne 20.3.2019 naši žádosti, o navýšení
odběru z podzemních zdrojů v Nučicích, nicméně při zvýšeném odběru, především v letních
měsících, dochází k poklesu hladiny ve vrtech a množství odbírané vody, tak nemůže být
stálý odběr z vrtů v maximální hodnotě vydaného povolení.

Výstavba přivaděče Červený Hrádek – Sobočice
-

Probíhající výstavba vodovodního přivaděče Červený Hrádek – Sobčice byla zahájena v druhé
polovině roku 2019, z důvodu zajišťování dotace a dalších možností financování. I přes
získání dotačního titulu DSO JEKOZ doplácí na výstavbu přivaděče nemalé finanční
prostředky. V současné době, také vlivem příznivých klimatických podmínek, výstavba stále
probíhá a plán dokončení, je v první polovině roku 2020. Výstavba probíhá v režii
objednatele, tj. DSO JEKOZ.

-

Aby bylo využito plného potenciálu přivaděče, musí ale proběhnout ještě výstavba čerpací
stanice Sobočice – Krymlov. Tato ČS je nyní projektována a není součástí dotace. Možnost
navýšení kapacity pro Vaši obec je na této ČS přímo závislá.

Snižování ztrát v oblasti
-

V roce 2019 proběhly ze strany JEKOZu nemalé investice do oprav vodárenských technologií
(sanace vodojemu, nové systémy řízení). Ze strany provozovatele stále probíhá systematické
dohledávání poruch a jejich odstraňování.

Z naší strany jistě i letos bude zažádán vodoprávní úřad, před sezonou napouštění bazénů a
zalévání zahrad, o vydání opatření obecné povahy, jež bude toto přímo zakazovat a určí využití pitné
vody výhradně pro hygienické a pitné účely.
Je pravděpodobné, že vzhledem k investičním nákladům, bude JEKOZ požadovat, aby získaná
voda byla prioritně určena ke zrušení zákazu připojování nových odběrných míst a rozvoji členských
obcí sdružení JEKOZ, jakožto vlastníka a zejména investora vodovodní infrastruktury.
Na základě výše uvedeného, si Vám dovolím doporučit, pro rozvoj Vaší obce, uvážení posílení
vodních zdrojů o vlastní zdroj pitné vody, včetně vodojemu.. Pokud jste tak již neučinili, bylo by také
vhodné vydání zákazu napojování nových odběrných míst do vyřešení navýšení kapacity pitné vody
Ve vaší oblasti.
Závěrem Vám, musím sdělit, že jako provozovatel nevydáváme závazné stanovisko o
termínu navýšení smluvní kapacity předané vody, které požadujete. Provozovatelská
společnost není vlastníkem vodovodní infrastruktury a nemůžeme přímo ovlivnit, ale
pouze doporučit opatření, která zajistí možnost navýšení smluvního odběru i pro ostatní
obce mimo sdružení JEKOZ.
K dalšímu jednání by bylo vhodné přizvat zástupce JEKOZu, samozřejmě za naší účasti.
S pozdravem

------------------------------------------Bc. Tomáš Holub
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