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Litoměřice Roudnice 

nad Labem

Kyškovice 0253.

01

Kyškovice Obec 

Kyškovice

4 571 Ing. Jiří 

Pacovský

Návrh na 

aktualizaci 

PRVKÚK ze 

dne 

22.3.2017 

doplněný 

12.10.2017 

a 

19.12.2018

2019 přepojení ze 

skupinového 

vodovodu na 

nově zřízený 

místní zdroj pitné 

vody (trubní 

studnu)

251 252 450 260 260 17 ne 1 363 2 339

realizace Navrhovaná 

aktualizace 

PRVKÚK      č. 

43

okres ORP obec část 

kódu

Změna výhledového stavu:

trvale bydlící 

PRVKÚK

Výhled:

požadavek 

od

podklady

Závěr: Předkládaný záměr řeší vybudování nového místního zdroje (70 m hluboký vrt) a vodojemu 2x60 m
3
 s tím, že zásobní síť v obci bude přepojena ze stávajícího skupinového vodovodu Obrtka na nově vybudovaný místní zdroj. Ve výhledu v PRVKÚK se neuvažovalo o 

zřízením nového vodního zdroje, předpokládala se rekonstrukce stávajících rozvodných řadů a rozšíření vodovodní sítě v hodnotě 2,339 mil. Kč. Obec návrh na realizaci místního zdroje odůvodňuje vysokou cenou předané vody od SčVK. Od vlastního zdroje vody si slibuje 

ušetření nákladů za vodu, které budou následně využity na rekonstrukci stávajících vodovodních síťí. Dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 odpovídá realizace místního zdroje, včetně související infrastruktury ceně 4,571 mil. Kč, cena na 1 TBO odpovídá 17 tis. Kč. 

Zpracovatel předložené aktualizace odhaduje cenu 1 kubického metru vody na 43,95 Kč oproti stávající ceně 59,10 Kč za kubický metr.  Vodoprávní úřad i správce povodí s navrženou změnou koncepce souhlasí, na stavbu vrtané trubní studny a vodojemu bylo vydáno územní 

rozhodnutí. Dle stanoviska správce povodí a podmínek územního rozhodnutí je roční odběr vody limitován objemem 30 000 m
3
, což odpovídá průměrné denní potřebě TBO v počtu vykazovaném obcí pro rok 2016. Není proto zaručeno, že povoleným odběrem z nového zdroje 

bude možno pokrýt aktuální skutečnou spotřebu v obci dlouhodobě a za všech klimatických podmínek. Podle Koncepce ochrany před následky sucha pro úzermí České republiky, schválené usnesením vlády č. 528/2017 přísluší nově zřizovaný vodní zdroj k hydrogeologickému 

rajónu zařazenému mezi rizikové z hlediska dopadů nedostatku vody a obec se nachází v území náležejícím v posledních padesáti letech trvale do oblasti s nejvyšší intenzitou zemědělského sucha jak v rámci ČR, tak i v rámci Ústeckého kraje. Ministerstvo zemědělství z 

uvedených důvodů nesouhlasí ve svých vyjádřeních z 24. 10. 2017 a z 10. 7. 2018  s navrhovanou změnou PRVKÚK a doporučuje setrvat u dosavadní koncepce zásobování obce ze skupinových vodovodů Roudnice nad Labem a Obrtka. 

rekreanti      

PRVKÚK

aglome-

race

Stávající znění PRVKÚK: 

Obec Kyškovice je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Obrtka (OZ-SK.LT.012.18). Ovšem vzhledem umístění zástavby na rozhraní skupinového vodovodu Roudnice nad Labem a skupinového vodovodu Obrtka je sídlo na oba tyto systémy 

napojeno. Provozně se však využívá pouze zásobení ze skupinového vodovodu Obrtka připojením na vodovod z Brzánek a vodovod náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60). Z vodojemu Markus vede zásobní řad PVC 200 do 

Mastířovic, Vetlé, dále vede řad PVC 150 do Brzánek a z Brzánek řad PVC 100 do Kyškovic. Ze strany skupinového vodovodu Roudnice nad Labem je na vodovodním přivaděči DN 350 z oblastního vodojemu Zahořany 2x 2000 m3 (275,07/269,25) do vodojemů skupinového 

vodovodu Roudnice nad Labem Hostěraz 5000 + 1300 m3 (247,80/242,12) vysazená samostatná odbočka pro obec Vědomice a zásobní řad pokračuje do Kyškovic. Systém  je uzavřen pomocí armaturního šoupěte a je nyní nefunkční. Vodovod je v majetku SVS a.s., 

provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Místní zásobní síť v obci Kyškovice je v majetku i ve správě obce Kyškovice a pitnou vodu si obec kupuje od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 

96% obyvatel.

název části 

obce

Po roce 2018 bude zásobní síť v obci Kyškovice napojena na nově vybudovaný vodojem VDJ Kyškovice (2 x 60 m3) s ATS pro zvýšení tlaku. Vodojem bude zásoben vodou z  vrtu o vydatnosti 2,5 l/s výtlačným řádem PEHD 90 v délce 23 m z trubní studny. Dostatečná 

kapacita nově zamýšleného zdroje byla ověřena realizací průzkumného HDG vrtu. Pro napojení stávající zásobní sítě do VDJ Kyškovice bude nutné vybudovat propojovací řad v délce 5 m (PE PN16 DN 110 mm). Původní napojení ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-

SK.LT.012.18) zůstane ponecháno a na přívodním potrubí bude zbudována šachta s uzavíracím šoupětem.   

typ změny

Systém zásobení Kyškovic se nebude v budoucnosti měnit. Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů. V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

zpracovatel

bod 18.1 


