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Změna výhledového stavu:

Obec Oleško bude v budoucnu připojena na oblastní vodovod  PVC 100. Jedná se o vodovod Litoměřice, zásobní oblast Malešov ÚV, Vrutice ÚV – Terezín. Voda natéká z vodojemu Třeboutice.

Závěr: K zásobování vodou v obci Oleško, vzhledem k absenci vodovodu pro veřejnou potřebu dochází individuálně pomocí domovních studní, což je v současnosti jak kvalitativně, tak kvantitativně nevyhovující (v letních 

měsících nastává nedostatek vody ve studních, zdroje jsou nekvalitní). Předkládaná koncepce řeší výstavbu oblastního vodovodu Litoměřice do obce Oleško napojením na stávající koncovou větev vodovodu v obci Hrdly. 

Důvodem změny oblastního vodovodu (ve výhledovém stavu byl původně navrhován vodovod Roudnice n. L.) jsou nedostatečné kapacitní možnosti (nekapacitní řady na trase VDJ - Libotenice, limitní stávající odběry, různá 

tlaková pásma).  Aktuální řešení zásobování obce Oleško vodou je nevyhovující. Změna výhledového stavu zásobování vodou obce Oleško tedy spočívá pouze ve změně oblastního vodovodu, dodávajícího vodu do obce 

Oleško. Předpokládaná celková délka vodovodu je plánována na cca 2,5 km a bude zhotovena z trub o PE/PVC průměrech DN 100. Celkové finanční náklady na vodovodu, dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 

vycházejí na 7 106 tis. Kč a náklady na 1 TBO necelých 60 tis. Kč. S navrhovanou aktualizací nesouhlasí správce povodí, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, který podmiňuje souhlas s vydáním stavebního povolení 

předložením projektové dokumentace na odkanalizování obce. Vodoprávní úřad Městského úřadu Litoměřice i úřad územního plánování Městského úřadu Litoměřice s akcí souhlasí, vodoprávní úřad již na stavbu vodovodu 

vydal stavební povolení. Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku č.j. 32038/2019-MZE-15132 ze dne 26. 6. 2019 nemá k aktualizaci výhledového stavu zásobování vodou v obci Oleško zásadní připomínky.Vzhledem ke 

skutečnosti, že vodovod má být po jeho uvedení do užívání předán do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozování společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., výše vodného bude poté určena 

z ceny vodného v místě obvyklé. S ohledem na předložené podklady ke změně a současný stav zásobování vodou v obci Oleško, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ, doporučuje schválit navrženou aktualizaci 

výhledového stavu PRVKÚK, v části zásobování vodou v obci Oleško.
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Stávající znění PRVKÚK: 

Obec Oleško je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj 

nekvalitní v parametrech bakteriologického znečištění. Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

Výhled:

Obec Oleško bude v budoucnu připojena na oblastní vodovod. Obec bude zásobena ze skupinového vodovodu Roudnice (SK-010-ROU), a to z II. tlakové pásmo vodovodní sítě v Roudnici nad Labem. Z vodojemů II, tl. pásma 

Slavín 750 m3 + 1000 m3  je zásobováno II. tl. pásmo vodovodu Roudnice nad Labem a obce Podlusky, Chvalín, Nové Dvory, Židovice, Hrobce,Rohatce, Libotenice, Dobříň. Do budoucna se předpokládá prodloužení 

vodovodního řadu DN 100 z Libotenic do obce Oleško.
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