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 Bařína Zdeněk
 Těšice 73   
 696 19 Mikulčice   

 Bohunský Milan 
 Mikulčice 520  
 69619 Mikulčice             

 
Č.j.:   /dopis ze dne  Sp.Zn:     vyřizuje/linka:    v Mikulčicích dne: 

566/2016, 14.7.2016    Ing. Vlašic         26.7.2016 
 
Věc: poskytnutí informace 
 
Vážení panové, 
obec Mikulčice obdržela na mailových adresách podatelna@mikulcice.cz, 
starosta@mikulcice.cz a mistostarostka@mikulcice.cz, Vaši žádost z adresy 
zab.zab@volny.cz, dne 13. 7. 2016, v 19:07 hod., vedenou pod č.j. 564/2016 ze dne 
14.7.2016, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o svobodném přístupu k informacím, ve znění:  
 

 „Dobrý den na obec. 

Vzhledem k permanentním dotazům spoluobčanů, šířícím se fámám a spekulacím, 

nemožnosti nalézt informace v dokumentech obce a naší snaze standardizovat komunikaci a 

informovanost posíláme žádosti k otázkám, které nám v danou chvíli přijdou prioritní. 

Děkujeme. 

Zdeněk Bařina, Milan Bohunský.“ 

 

Text žádosti č. 3 - příloha č. 3 

 
- informace k pitné vodě dlouhodobě unikající z potrubí u bývalé zemědělské ubytovny - aktuální stav-   

v minulém týdnu, v pondělí 18.7., bylo dokončeno nahrazení cca 150m starého železného potrubí a 
dodávka pitné vody do areálu ubytovny přerušena bez omezení dodávky vody do Těšických búd. 

 
- plán prací - oprava byla komplikovaná z důvodu nemožnosti přesné identifikace poruchy. Úniky byly 

zjištěny koncem minulého roku pod základy několika budov, potrubí nebylo možno zmapovat 
vzhledem k některým jeho částem z plastu (bez vytyčovacího vodiče) a mnoha křížení železných, 
více jak 30-letých vedení - pitná voda, užitková voda, parovod, plynovod a další. Přerušením 
dodávky do areálu by byla odstavena i dodávka pitné vody do Těšických búd.  

 
- termíny -viz. předchozí bod. Dalším pokračováním bude položení cca 260m nového potrubí (od 

křižovatky na Důl Mír, po začátek Těšických búd). Zde se již bude jednat o standardní stavební 
řízení, včetně projektu, vyjádření dotčených organizací a samotné realizace stavby. Pokud vše půjde 
bez komplikací, mohli bychom vše zvládnout do konce tohoto roku. V příštím roce bychom chtěli 
dokončit poslední, nejsložitější část vodovodní řádu v lokalitě sklepů v délce asi 460m, včetně 
přípojek do vodoměrných šachtic.  



- náklady - výměna potrubí (150m) a projekt si vyžádaly přímý náklad 400 tis. Kč. Při zjišťování tras 
potrubí a nalezení vstupního bodu do areálu ubytovny a sondáže k potrubí si vyžádala odhadem 20 
pracovních dnů dvou pracovníků úpravny vody a dvou dalších pracovníka obce, dále pak 5 dnů 
práce stavební techniky. Nepočítám do toho svůj čas i pracovníků se speciální technikou na 
vyhledávání potrubí.  

 
- odhad kvantifikace ztrát, technické možnosti odhadu kvantifikace ztrát (umístění globálních 

vodoměrů - v konečné části (před výměnou potrubí), kdy se množství unikající vody zvyšovalo,  byl 
odhad ztrát ve stovkách m3/za měsíc. 8.7. byl osazen nový vodoměr (za 15 tis. Kč) do šachtice před 
železniční vlečku pro evidování celkové dodávky do areálu ubytovny včetně spotřeby ve sklepech. 
Měřené množství vody na tomto vodoměru by mělo odpovídat stavu naměřenému na začátku 
sklepů. Podle posledních odečtů tomu tak opravdu je.  

 
- případné návrhy pro optimalizaci budoucího stavu (umístění vodoměrů, ...) - pro daný - hlavní 

přívod do Těšických búd je v tuto chvíli dle mého názoru pokrytí vodoměry úplné a dostačující. Pro 
detailní kontrolu odběrů bude ještě potřeba dokončit osazení jednotlivými vodoměry na všech 
odběrných místech ve vodoměrných šachticích.  

 
  
 
 
 
 
      
           ---------------------------------- 
        Ing. Jan Vlašic v .r.    
             starosta obce 
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