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Věc:  Žádost o omezení užívání pitné vody formou opatření obecné povahy 

 

Jako provozovatel (Energie AG Kolín a.s.) skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích  
Jevany, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy - část Svatbín, Kozojedy, , Štíhlice, Vyžerky, 
Vyžlovka, Zásmuky a obce, které společnost Energie AG Kolín a.s. nespravuje, ale odebírají vodu ze svazku 
JEKOZ: Vitice - část Dobré Pole, Doubravčice, Kouřim, Kouřim – část Vrcha, Nučice, Oleška,  Oleška – 
části Bulánka, Králka a Krymlov Prusice a Přehvozdí zdvořile žádáme v souladu s § 15 odst. 5 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, o dočasné omezení užívání pitné vody 
z vodovodů pro veřejnou potřebu ve jmenovaných obcích pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým 
účelům na dobu od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 formou opatření obecné povahy z důvodu 
nedostatečného množství vody. 

 
V současné době měsíční objemy ze zdrojů odebíraných podzemních vod jsou nedostačující, a to 

zejména v odběrových špičkách. Ve jmenovaných obcích opakovaně nastává v jarních a letních měsících 
přechodný nedostatek pitné vody vlivem kropení travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění 
vlastních zdrojů vody (studny, vrty, dešťové akumulace) apod. 

 
Ke zlepšení stávajícího stavu Energie AG Kolín a.s. v současné době podniká následující opatření: 
 

  
- probíhá výstavba přivaděče ze skupinového vodovodu Kutná Hora; 
- probíhá realizace PD k vystrojení ATS VDJ Sobočice – VDJ Krymlov 
- systematické snižování ztrát vody, hledání skrytých úniků 
- probíhá realizace PD k rekonstrukci ČS Nučice 
- probíhá výběr dodavatele k rekonstrukci ČS Kostelec 

 
 
  

 
 
Děkujeme za pochopení naší situace 
 
S pozdravem  

 

 

 Bc. Tomáš Holub 

 provozně-technický ředitel 

 

Na vědomí: obec Vitice, obec Doubravčice, obec Přehvozdí   


