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V Karlíku dne 23.6.202o

Pitná voda pro Karlík
Jsme si vědomi, že pitná voda je v současnédobě velkým problémem, a s tím jsme také šli v roce
2018 do voleb, kdy voda byla a je pro nás prioritou č. 1".
Úvodem - od 1.1.1992 jsme se jako Karlík osamostatnili odtržením od města Dobřichovice, neboť
v té době byl Karlík považován za okrajovou oblast Dobřichovic, a proto i finančníprostředky pro
zlepšeníveřejné infrastruktury byly pro Karlík až na posledním místě.

osamostatnění přineslo Karlíku ,,ovoce" - první starosta Karlíka pan Sobotka dokázal se sými
spolupracovníky obec doslova vytáhnout z bláta' V několika následujících letech se vybudoval
vodovod, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení, opravily se nejvíce rozbité místníkomunikace, atd.
Prokázali isme. že umíme b'út samostatní. že se umíme o obec dobře postarat. A v tom hodláme
pokračovat.

o vybudování vodovodu společně s obcí Lety bylo již dost napsánoi* Dů|ežitévšak je, že v době
vybudování vodovodu vrty v Karlíku (přesněji Vrty na katastru Mořinka} zásobovaly zhruba 1000
obyvatel, a to při vydatnosti hlavního vrtu téměř 80 m hlubokého stačilo tyto potřeby pokrýt.
Dnes však je situace jíná' obec Karlík i Lety znásobily počty obyvatel. odhaduji, že kromě Karlíka,
který má v poslední době ustáleně kolem 500 obyvatel, se dodává voda pro Lety, které mají více

než 1500 obyvatel, k tomu je ještě potřeba připočíst dalšíobyvatele, kteří nejsou nepřihlášeni k
trvalému pobytu, chataře, atd', takže se dá uvažovat v Letech možná s 2000 odběrateli vody. Dále
se voda dodává i do části Dobřichovic a na lerni břeh Berounky do Řevnic, a také do Mořinky
v Karlickém údolí.odhaduji potřebu zásobit celkem min. 3000 obyvatel, což ie troinásobek oproti
době' kdv bvl vodovod wbudován. tnrŽr vooa z vnrŮ v rRRtíru NruŮŽr pRo vŠrcHruY
sTAČlT. Lety částečnězásobují horní tlakové pásmo Letů vodou z vybudovaného přivaděče ze
Želivky (svazek obcí TřeMoLe).
Po vybudování vrtů se původně čerpalo i více než ].00.000 m3 vody/rok. Ale buď vinou nešetrného
zacházení sVrtem při čerpání,nebo zjiného důvodu, se hlavní vydatný vrt zbortil, a nyní má
hloubku místo 80 m jen kolem 37 m.

Za rok 2019 uvádí provozovatel čerpání z vrtů Karlík asi 80'00o m3. Z toho v Karlíku zůstalo asi
20.000 m3, což nám stačí,necelých 60.000 m3 odešlo do Letů (zjíštěno dle měření ve vodoměrné
šachtě na konci Karlíka}.

odborníci nám vypočetli, že Karlíku stačínecelý 1,0 l/sec, coŽ je zhruba % vydatnostivrtů v Karlíku.
V případě vybudování nového vrtu stojíza to připojit do systému každý vrt, i kdyby měl vydatnost
jen 0,5 l/sec.

od roku 20t7 má Karlík samostatnou kalkulaci ceny vodného, a na ní i do budoucna trváme. Po
dohodě s provozovatelem i obcí Lety jsme v roce 2018 vybudováli na své náklady vodoměrnou
šachtu na koncí Karlíka (téměř za 500 tis' Kč), aby bylo možnézprůhlednit celou ekonomiku
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vodného a doložit skutečně dodané množstvívody z TřeMoLe, které jsme v Karlíku spotřebovali.
Ale ve skutečnosti to nefunguje' Neustále se u provozovatele domáháme doložení požadavku
provozovatele na úhradu vody z TřeMoLe, doloženívšech nákladových poloŽek v kalkulaci, ale
provozovatel nespolupracuje. lgnorování a nevyužíváníúdajůz vodoměrů ve vodoměrné šachtě
by bylo možné označit jako špatnou péčiřádného hospodáře s majetkem obce'
Např' v,,Porovnání všech položek kalkulace pro výpočet vodného za rok 2oL9" provozovatel pro
Karlík uvedl, že jsme odebrali 12'000 m3 vody z TřeMoLe, což je nesmysl, a dokonce na nás chce

úhradu vody. Ze směru z Letů do Karlíka nepřišla z TřeMoLe voda žádná - dle měření ve
vodoměrné šachtě. Dle doposud platné smlouvy s provozovatelem nemá provozovatel ani obec
Leťy* právní nárok na úhradu vody mimo fakturovaného vodného dle kalkulace' Není uzavřena ani
žádná jiná dohoda s provozovatelem, ani s obcí Lety' Není důvod platit vodu z TřeMoLe, kterou
odebraly a spotřebovaly Lety'
Jak jsem uvedla nahoře - chceme se starat i nadále o naši samostatnou obec. chceme mít přehled

o všem' co se túká našeho rozpočtu. ale i technického řešení vodovodu. Zároveň se nebráníme
spolupráci se sousedními obcemi. víme. že se bez toho neobeideme. Ale spolupráce musí mít
iasně daná pravidla.
Zhruba od roku 2015 bylo vytvořeno mnoho různých Dohod o spolupráci a spravování společného

majetku, ale žádné vyhotovení nebylo ze strany Letů akceptováno' Lety nebyly ochotny se
dohodnout ani na Zásadách, jak společně provozovat vodovod. Poslední pokus byl v roce 2017.
Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné dohodě, a je třeba věci řešit, rozhodli jsme se, že jediné
řešení bude jiné rozdělení a vypořádání společného majetku. V roce *018 však proběhly volby do
zastupitelstva a nové současné vedení se zřejmě vydalo jiným směrem.
Jak si představujeme celkovou koncepci zásobovánÍ pitnou vodou ?

Vzhledem k velikosti našíobce a potřebě pitné vody chceme jít cestou hledání norných zdrojů
v oblasti Karlíka nebo Mořinky na začátku Karlického údolí.V'roce 2018 jsme připravili projekt a
dotaci pro průzkumný vrt poblížvodojemu, ktenÍ by se dal i v případě, že by měl Vydatnost třeba
jen 0,5 l/sec, napojit do systému stávajícího vodovodu. Starostka s místostarostkou zamítly vrt
realizovat a obec dotaci nepřijala (spoluúčastbyla asi 70 - 80 tis' Kč). Nové vedení zadalo norný
hydrogeologický průzkum v údolíkolem stávajících vrtů, ale průzkum nebyl úspěšný. Navržené
studny do hloubky 20 m podle našeho názoru nejsou pro potřeby veřejného vodovodu
realizovatelné, a navíc by v oblasti údolímohly strhnout vodu okolním nemovitostem. od té doby
nám není známo, že by se něco pohnulo dopředu, a voda stále ub'ývá'
Dalšímdůležitýmzáměrem je rozšířenístávajícího vodojemu o dalšínádrže k akumulaci vody, což
by sloužilo pro zajištěnírezervy vody v případě uÍkyvů vydatnosti stávajících vrtů.
Na základě zjištěnípotřeb vody pro obec Lety, která je podle údajůz loňského roku téměř 100.000
m3, je jasné, že Lety nemohou očekávat plné množstvívody z vrtů v Karlíku a musí se
přeorientovat ve většímíře na vodu z TřeMoLe (ze Želivky). Je nesmysl ,,drancovat" vrty v Karlíku

na dorae. Nakonec se to již ukázalo jako špatné řešení, když se hlavní vrt zbortil zhruba na
polovinu původníhloubky{dnes má asi37 m).

Za současnézměněné situace v počtu obyvatel a jejich zajištění pitnou vodou připadá v úvahu i
řešení vypořádání společnéhomajetku s Lety, nebo alespoň jeho části, s tím, že by obec Karlík
Lety vyplatila, a obec Lety by finančníprostředky mohla použítna jiné zdroje v Letech. Musíme
připomenout, že je třeba vzít v úvahu, že hlavní vodovodní řad prochází obcí Karlík na pozemcích
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Ve vlastnictví Karlíka, a některé pozemky byly i umístěním vodovodního řadu

značně

znehodnoceny.
V neposlední řadě chceme podporovat projekty pro zadržování vody v krajině, na které jsou a
budou vypisovány dotačnítituly.

Souvisejícízáležitostí je provozování vodovodu' Máme několik kilometrů rozvodné sítě v Karlíku a
chceme se o náš majetek opravdu starat s péčířádného hospodáře. Našímzáměrem je mít
provozovatele, ktený se bude chovat jako partner, ne jak to bylo doposud' Stejně tak se

neosvědčila spolupráce s Lety např' v případě stanovení vodného, kdy našíobci byla cena

vodného obcí Lety a provozovatelem praktícky nadiktována, ač jsme poukazovali na nedostatečně
doloženékalkulace vodného. Proto si provozovatele chceme vybrat sami takového, který by se
chovaljako obchodní partner, s řádnou smlouvou a tu plnil.
Je tedy před námi spousta úkolů,které je nutné řešit tak, abv bvla zachována samostatnost a co
neivětšísoběstačnost obce. Jsme připraveni b,it k řešenínápomocni'
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Jan Šimek

lng. Marie Sommerová

občan obce

zastupite$a obce

bývalý za-stupitel

