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Změna výhledového stavu:

Dalším zdrojem je voda z prameniště Q = 0,6 l/s Pod Strážným vrchem, která je svedena do VDJ Dolní u ČS D.T.P. – 20 m3 (271,02 / 368,92 m n.m.). Z VDJ 20 m3 je jednak voda dále čerpána výtlačným potrubím ocel 2“ do 

nově vybudovaného VDJ Horní Q = 0,8 l/s, 2 x 60 m3, 286 m n.m. a jednak gravitačně do dolního tlakového pásma obce. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel obce a část obce Markvartice. Zbývající obyvatelé jsou 

zásobováni individuálně ze studní. Z vodovodního systému obce Veselé je možné rovněž zásobovat obec Markvartice přes vodoměrnou šachtu (využíváno v době sucha). Vodovod je v majetku a provozu obce Veselé.

Závěr: K zásobování vodou v obci Veselé, vzhledem k nedostatečné kapacitě a stáří stávajícího vodojemu, který zásobuje obyvatelstvo obce Veselé vodou, obec Veselé navrhuje vybudování nového vodojemu o objemu 120 m3 

(dvě nádrže o objemu 60 m3), který současný vodojem plně nahradí a zabezpečí dostatečné množství vody pro 100% obyvatel obce Veselé. Celkové finanční náklady na výstavbu vodojemu, včetně jeho součástí, dle 

metodického pokynu MZe 401/2010-15000 vycházejí na 3 690 tis. Kč a náklady na 1 TBO necelých 11 tis. Kč, což lze označit za velmi příznivou částku. S navrhovanou aktualizací souhlasí jak správce povodí, kterým je Povodí 

Ohře, státní podnik, tak i vodoprávní úřad Městského úřadu Děčín i úřad územního plánování Městského úřadu Děčín, vodoprávní úřad již na stavbu vodovodu vydal společné povolení. 

Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku č.j. 25689/2019-MZE-15132 ze dne 3. 6. 2019 nemá k aktualizaci výhledového stavu zásobování vodou v obci Veselé zásadní připomínky. Zpracovatel předložené aktualizace doložil 

výši vodného po dokončení záměru na 41,06 Kč za kubický metr. S ohledem na předložené podklady ke změně a současný stav zásobování vodou v obci Veselé, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ZPZ, doporučuje schválit 

navrženou aktualizaci výhledového stavu PRVKÚK, v části zásobování vodou v obci Veselé.
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Stávající znění PRVKÚK: 

Obec Veselé je zásobena ze skupinového vodovodu Veselé - Markvartice (SK-DC.004). Vodovodem (SK-DC.004.1), který je provozován jako místní ve dvou tlakových pásmech. Hlavní zdroj pitné vody je z vrtu v areálu Agrostavu 

Q = 3 l/s s uvedením do provozu v roce 2000. U vrtu je stávající ÚV Veselé s kapacitou 4 l/s a ČS 1,5 l/s s dopravní výškou 90 m. Odkud je voda čerpána výtlačným potrubím PVC 90 do VDJ Horní H.T.P. 50 m3 (299,40 m n.m./ 

297,40 m n.m) z roku 1968 a řadem DN 150 přivedena do obce. Dalším zdrojem je voda z prameniště Q = 0,6 l/s Pod Strážným vrchem, která je svedena do VDJ Dolní u ČS D.T.P. –20 m3 (271,02/268,92 m n.m.). Z VDJ 20 m3 

je jednak voda dále čerpána výtlačným potrubím ocel 2“ do VDJ Horní Q = 0,7 l/s  a jednak gravitačně potrubím do dolního tlakového pásma obce.

Výhled:

Dalším zdrojem je voda z prameniště Q = 0,6 l/s Pod Strážným vrchem, která je svedena do VDJ Dolní u ČS D.T.P. –20 m3 (271,02/268,92 m n.m.). Z VDJ 20 m3 je jednak voda dále čerpána výtlačným potrubím ocel 2“ do VDJ 

Horní Q = 0,7 l/s  a jednak gravitačně potrubím do dolního tlakového pásma obce.  Na vodovod je napojeno 78% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Z vodovodního systému obce Veselé je 

možné rovněž zásobovat obec Markvartice přes vodoměrnou šachtu (využíváno v době sucha). 
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