Reakce na šíření dezinformací a obavy občanů ohledně vody
v Bratkovicích a Dominikálních Pasekách
Vážení občané, protože se po obci šíří poměrně závažné dezinformace ohledně záměrů obce
v oblasti zásobování vodou, připravili jsme pro vás stručný souhrn současného stavu a
plánovaných kroků.
● Voda v obci neustále ubývá, tak jako v celé České republice. To potvrzují nejen
zkušenosti z okolních obcí, ale i výsledky studie zásobování obce vodou. V letním období
musíme přepínat stávající vodní zdroje tak, aby voda tekla všem.
● Cílem většiny současných zastupitelů je zajistit pro občany i do budoucna kvalitní a
stabilní zdroje pitné vody tak, abychom byli jako obec soběstační. I nadále chceme
vodovod provozovat sami.
● Z provedených studií a geologických průzkumů vyplynulo, že nejperspektivnější
variantou posílení vodních zdrojů bude rekonstrukce a zkapacitnění prameniště Hájek
a současně vybudování průzkumného vrtu pro ověření možností jímání podzemní vody
z hlubších vrstev.
● Průzkumný vrt slouží pouze pro ověření skutečné vydatnosti vodního zdroje. Nebude
napojen na vodovodní řad a o jeho dalším využití se bude rozhodovat na základě
výsledků čerpacích zkoušek. Pokud vrt nebude využit, musí být zlikvidován, což je
podmínkou dotace.
● Obec může využít dotaci na provedení průzkumného vrtu a rekonstrukci prameniště
Hájek. S dotací nejsou spojeny žádné podmínky a povinnosti, kvůli kterým by obec
musela zvýšit poplatek za odběr vody pro občany obce.
● O přijetí dotace bude rozhodovat zastupitelstvo obce. V případě přijetí dotace obec
může získat téměř 1,5 milionu Kč při spolufinancování ve výši 27 % z celkových nákladů.
Tyto finanční prostředky může obec využít na jiné projekty, u kterých na dotaci
nedosáhne nebo kde budou mít dotace nám nevyhovující podmínky.
● Nezávisle na přijetí dotace obec musí dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o
vodovodech a kanalizacích a ze zákona o veřejném zdraví. Plnění těchto podmínek je
spojeno jednak s administrativními povinnostmi, jednak s určitými nevyhnutelnými
náklady. Nemáme povinnost zavádět měření spotřeby pomocí vodoměrů.
● Veškeré informace mají zastupitelé průběžně k dispozici v podkladech k zasedání
zastupitelstva. Veřejnost byla s informacemi seznámena v článku o vodě v březnu 2020,
v občasníku z listopadu 2020 a v zápisech ze zasedání zastupitelstva.
Připomínáme, že v případě nejasností se na nás můžete kdykoliv písemně nebo osobně
obrátit. Stojíme si za našimi kroky a rádi vám je vysvětlíme.
Za vedení obce
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Eva Valvodová (starostka) a Antonín Blatný (místostarosta)

