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V Mičovicích dne 21.05.2020
TISKOVÁ ZPRÁVA

Za dotační podpory z rozpočtu Jihočeského kraje bude provedena výstavba vodovodní
soustavy Klenovice
Místní část Klenovice má vybudovaný zdroj vody (vrt) a vodovod s vodojemem sloužící pro
veřejnou potřebu pro řádné zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obci. S ohledem na
klimatické a půdní podmínky je ale zdroj vody - vrt nedostatečný a jsou problémy při
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Obec proto řeší tento nevyhovující stav tak, že v rámci
SO-01 již byla provedena výstavba nového jímacího objektu v místě prameniště, přiváděcí
gravitační řad od jímacího objektu do akumulační nádrže a akumulační nádrž s kapacitou cca
5 m3 - tuto část realizovala obec na vlastní náklady a není předmětem dotační podpory
z Jihočeského kraje.
Obsahem dotační podpory projektu z rozpočtu Jihočeského kraje je objekt SO-02, jehož
předmětem je propojení nové akumulační nádrže a stávajícího vrtu a to pomocí vybudování
nového výtlačného řadu, který bude proveden z trub PE 100RC d63x3,8mm SDR17 PN10
v délce 647,90 m. V akumulační nádrži bude umístěno čerpadlo pro zajištěni výtlaku jímané
vody do stávajícího vrtu a dále do vodojemu Klenovice. V místě výškového lomu na výtlačný
řad bude mimo samotný výtlačný řad napojena/osazena na odbočce odvzdušňovací souprava.
Obsahem projektu je také technologické vybavení nádrže a napojení výtlaku ve vrtu
a elektroinstalace.
Realizací projektu, tedy výstavbou a vybavením zdroje a výtlačného řadu/potrubí, se přispěje
ke zvýšení spolehlivosti celého vodovodního systému v obci a zajistí se zásobování obyvatel
v Klenovicích pitnou vodou.
Vlastní podíl uznatelných nákladů a neuznatelné výdaje (SO-01 a VRN) na realizovanou
stavbu bude hradit obec ze svého rozpočtu.
Název programu: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Projekt: Rozšíření vodovodní soustavy Klenovice - SO-02
Předpokládaný rozpočet projektu / zdroje financování (Kč bez DPH):
Celková předpokládaná výše rozpočtu: 1 986 440,15 Kč
Celkové uznatelné výdaje projektu:
1 445 255,00 Kč
Předpokládaná výše podpory z JK:
900 000,00 Kč
Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. v rámci dotačního programu: Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – 1. výzva pro rok 2020.

