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Stávající znění PRVKÚK - popis stávajícího stavu:  
Obec Kostomlaty pod Milešovkou je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kostomlaty M-TP.002 vodovodem M-TP.002.2. Zdrojem vody jsou prameniště Kostomlaty – Hornova louka a Kostomlaty – Sukoslav, ze kterých je 
zásobován VDJ Kostomlaty – 2 x 100 m3 (462,80 / 466,80 m n. m.). Na druhém konci obce je vyrovnávací nádrž o obsahu 30 m3, do které je svedeno prameniště Kostomlaty – Luční pramen. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. 
Majitelem  vodárenského zařízení je obec Kostomlaty pod Milešovkou a provozovatelem vodárenského zařízení je Miloš Kratochvíl – Ekomplex Bílina 

Změna popisu stávajícího stavu: 
Obec Kostomlaty pod Milešovkou je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kostomlaty M-TP.002 vodovodem M-TP.002.2. Zdrojem vody jsou prameniště Kostomlaty – Hornova louka a Kostomlaty – Sukoslav, ze kterých je 
zásobován VDJ Kostomlaty – 2 x 100 m3 (462,80 / 466,80 m n. m.). Na druhém konci obce je vyrovnávací nádrž o obsahu 30 m3, do které je svedeno prameniště Kostomlaty – Luční pramen. Na vodovod je napojeno  
100 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Kostomlaty pod Milešovkou.  

Stávající znění PRVKÚK - popis návrhového stavu:  
Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 

Změna popisu návrhového stavu: 
Je navržena změna ve smyslu posílení stávajících vodních zdrojů a realizace opatření na stávající vodovodní síti k zajištění dostatečných tlakových poměrů v lokalitách, ve kterých z důvodu snížené hladiny v řídícím vodojemu 
dochází k výpadkům v dodávce pitné vody. Dále je navržena dostavba vodovodní sítě v souladu s rozvojem obce. V budoucnu se předpokládá napojení obce na nadobecní vodárenskou soustavu v místní části obce Světec Štrbice. 

Závěr:  
Navržená koncepce řeší realizaci nového hlubinného vrtu z důvodu posílení stávajících vodních zdrojů, které slouží k zásobování obyvatel prostřednictvím vodovodu pro veřejnou potřebu v obci. Původní 
návrhový stav PRVKÚK ve složce pitná voda neuvažoval se žádným zásahem do stávajícího stavu, avšak v obci se dlouhodobě projevují dopady sucha poklesem vydatnosti stávajících zdrojů. Zejména z 
důvodu urychlení řešení situace s nedostatkem pitné vody se obec rozhodla pro realizaci nového hlubinného vrtu a na uvedený záměr jí byla poskytnuta podpora z Národního programu Životní prostředí.  
Žadatel předložil v souladu s pravidly pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje souhlasné stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, 
souhlasné stanovisko Magistrátu města Teplice odboru životního prostředí a odboru územního plánování a stavebního řádu. MZe ČR ve svém stanovisku se záměrem realizace nového vrtu nesouhlasí a 
poukazuje na existenci konceptu napojení obce Kostomlaty pod Milešovkou na skupinový vodovod v obci Světec - místní části Štrbice.  
Předpokládané náklady na realizaci posílení stávajících zdrojů jsou 4.187 tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 4,5 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství 
401/2010-15000. Patrně by bylo racionálnější připojit obec Kostomlaty pod Milešovkou na nejbližší skupinový vodovod, ale akce není projekčně připravena. Z důvodu nutnosti odstranit problémy v 
zásobování v rozumném čase a s přihlédnutím k tomu, že pro realizaci vrtu přislíbil stát dotační podporu, doporučujeme navrženou změnu PRVKÚK výjimečně ZÚK ke schválení.  



 


