Vážení občané,

poněvadž se v současné době opět jedna malá skupinka místních obyvatel snaží
manipulovat situaci o zásobování vodou, šíří lži, popřípadě domněnky, dovolte mi,
abych se k situaci vyjádřila:
Nedostatek vody byl v Oboře v suchých měsících od nepaměti. Hovoří o tom již
předválečná kronika, kdy v Oboře žilo ale téměř 500 obyvatel!
Od r. 1978 se v Oboře řeší způsob zásobování pitnou vodou. Bylo vypracováno
několik projektů, žádný však nebyl doveden k úspěšnému konci.
Poslední z nich, vrt nad obcí Obora, nebyl rovněž realizován, a to především
z následujích důvodů:
•

Bylo zjištěno, že čerpací zkoušky v letech cca 2009/10 nebyly provedeny
korektně /tehdy bylo tvrzeno, že vrt má vydatnost kolem 30 m3/den, což
pak následné čerpací zkoušky z přelomu let 2014/2015 vyvrátily a ukázalo
se, že vydatnost je kolem 8 m3/den

•

Vrt se nachází na pozemku, který NENÍ ve vlastnictví obce!!, dále obsah
radonu ve vodě překračuje mnohonásobně normu

•

Není zde potřebná úpravna vody

•

Proti realizaci této stavby se permanentně odvolávali manželé K. a je
možné, že oprávněně

Netuším, na základě čeho předchozí vedení obce podepisovalo plánovací smlouvy
budoucím stavebníkům (závazek obce budoucí rodinné domy připojit na obecní
vodu, kterou obec neměla!)
Nevím ani, jak a kdo realizoval nové PE rozvody k jednotlivým novostavbám
V současné době (bylo tomu ale tak i v předchozích letech) obec vodu v období
sucha do podzemní nádrže dováží prostř. spol. Vodakva. Cena 1 m3 je kolem 500,Kč (jsou zde zahrnuty výkony cisterny, práce a cena vody).
Jiné legální řešení ani obec nemá.
Přesto zmíněná malá skupinka šíří výslovné lži a nestydatě tvrdí, že obec může brát
vodu z vrtu nad obcí, namísto aby ji draze dovážela.
Nemůže a nesmí! Nakládání s vodami z vrtu nebylo nikdy v Oboře povoleno,
neexistuje z výše uvedených důvodů ani stavební povolení, voda je plná
radonu a náklady na realizaci takového projektu by mnohonásobně převýšily
výsledný efekt s nejistým výsledkem. Pokuty za nelegální odběr podzemní vody
jsou v řádech milionů!
Žádný subjekt, fyzická, ani právnická osoba nesmí libovolně nakládat s vodami bez
řádného povolení. A je naprosto jedno, zda se jedná o vodu z rybníka, potoka, vrtu,
či jiného zdroje.

Příštím rokem začne obec ve spolupráci s investorem realizovat kanalizaci v obci
(řešilo se rovněž 40 let) a současně se věnujeme i hledání efektivního a zejména
LEGÁLNÍHO a oprávněného způsobu zásobování vodou.

V Oboře 31. srpna 2019

Dana Lesak-Müller, starostka

