V Příbrami dne 13. 6. 2014
Vážení odběratelé,
dovolujeme si Vás informovat o příčinách potíží s dodávkou pitné vody v obci Zvole a o přijatých
opatřeních.
Hlavním důvodem omezení dodávek pitné vody během prvního červnového víkendu byla extrémně
vysoká spotřeba pitné vody, způsobená teplým charakterem počasí a také neukázněností odběratelů
pitné vody, kteří i přes vydaný zákaz napouštěli bazény a zalévali vodou z vodovodní sítě. Díky tomu
aktuální spotřeba vody přesáhla kapacitní možnosti dodávek pitné vody přívodním řadem a postupně
došlo k poklesu tlaku vody v síti a k úplnému vyprázdnění sítě v některých částech vodovodu. Naše
společnost bohužel v takové situaci již nemohla přerušení dodávek vody nijak zabránit.
Obecně jsou potíže s nedostatečným tlakem pitné vody v obci Zvole dlouhodobou záležitostí, která
vznikla prodloužením původního vodovodního přivaděče i do obcí Březová Oleško a Vrané nad
Vltavou a následným postupným rozvojem výstavby v zásobovaných obcích. Kapacita přívodního
řadu DN 150 tak byla postupně vyčerpána a navzdory níže popsaným přijatým opatřením, se začaly
objevovat potíže s nižším tlakem vody v období její zvýšené spotřeby. Tak extrémní situace, k jaké
došlo během předmětného víkendu, ale dosud zaznamenána nebyla. V každém případě byla již v
minulosti pro zlepšení situace a provedena celá řada preventivních a koncepčních opatření.
Již v polovině roku 2010 byl preventivně ve všech třech zásobovaných obcích vyhlášen úplný zákaz
výstavby v rozvojových plochách a s ním spojené připojování nových vodovodních řadů (stavební
uzávěry). Od roku 2013 bylo ve všech třech zásobovaných obcích omezeno i napojování již
existujících nemovitostí na vodovod. Od 1. 1. 2014 byl vyhlášen zákaz napouštění bazénů z
veřejného vodovodu ve všech napojených obcích v letním období od května do září. Pro částečné
zlepšení situace v Nové Zvoli byla obcí vybudována lokální posilovací čerpací stanice.
Koncepčním řešením, připravovaným od roku 2008, je celková změna systému zásobování
spočívající ve vybudování nového akumulačního vodojemu nad obcí Vrané nad Vltavou. K tomu je
zpracována kompletní projektová dokumentace a od roku 2011 je vydáno stavební povolení.
Vzhledem k vysoké investiční náročnosti však není možné stavbu financovat z obecních rozpočtů
zásobovaných obcí, a proto se již dvakrát žádalo o dotaci (Státní fond životního prostředí, krajské
dotace - cena do 15mil. Kč), zatím bohužel neúspěšně. Přesto se s realizací vodojemu i nadále
počítá.
Zároveň vzniká nový projekt přivaděče z Dolních Břežan přes Ohrobec a obchvatem okolo Zvole, jenž
by měl zajistit dostatek pitné vody i pro další potřebný územní rozvoj obcí. Součástí projektu jsou i
vodojemy Zvole a Vrané nad Vltavou. V červnu tohoto roku bude požádáno o změnu plánovací
dokumentace kraje v zásobování vodou o tento nový projekt a následně bude připravena projektová
dokumentace pro územní řízení, po té pro stavební povolení a následně bude podána žádost o dotaci
na tuto stavbu. Příprava opatření je koordinována v rámci celé MAS Dolnobřežansko.
Věříme, že v následujícím období se již obdobná extrémní situace nebude opakovat. Spotřeba vody v
průběhu prázdnin pravděpodobně poklesne, neboť velká část obyvatel odjede na prázdniny. Také
v následném podzimním a zimním období, kdy není spotřebována voda na zálivku, se potíže s
dodávkou vody zpravidla nevyskytují. Pokud by došlo k opakování nevyhovujícího stavu, bude místně
příslušný vodoprávní úřad požádán o vydání dalších regulačních opatření (například omezení
zalévání zahrad, omezení vody pro stavební účely apod.) tak, aby byl zajištěn dostatek pitné vody pro
obyvatele obcí.
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