
Vážení spoluobčané, 

podáváme vám tuto další informaci ke stavu krize s dodávkami pitné vody v 

naší obci. Situace je i nadále stále kritická a problém se prohlubuje, protože již 

dochází voda i ve vrtech. Jak jistě sledujete informace v médiích, tento 

problém je celorepublikový a my se dokonce nacházíme v jedné z oblastí 

postižených suchem nejvíce. Prováděná regulace tlaku ve vodovodním řádu 

bude probíhat i nadále a to až do odvolání. 

Plného tlaku se budeme v systému snažit docílit v těchto nových časech: 

 ráno od 5:00 hodin do 9:00 hodin a večer od 18:00 hodin do 21:00 hodin. 

Upozorňujeme, že může dojít i k celodennímu snížení tlaku, a to v případě 

nedostatečného zásobování vodojemu. 

Odběrem vody z řádu při sníženém tlaku, kdy na některých místech v obci 

voda teče, ale slabě, dochází také k postupnému vyprazdňování potrubí a při 

jeho následném tlakování dochází tak i k jeho plnění, což se může projevit 

delší dobou od uvedených časů, kdy vám doma voda poteče normálně. Také 

může dojít k utržení usazenin v potrubí, což se projeví tekoucí „rezavou“ 

vodou, ale toto ovlivnit nedokážeme. 

Snížení tlaku se zejména dotýká těch nemovitostí, které stojí na vyvýšených 

místech, v patrech domů, u domů s regulátory tlaku, s dlouhými vodovodními 

přípojkami a i u některých starších domů, kdy zde voda neteče vůbec. 

Nouzové zásobování pitnou vodou je tak zajištěno v maximální míře pro 

místní část Příhrazy – cisterna na křižovatce pod kempem a pro Žehrov a 

Skokovy bude dnes, 20. července, kolem 12:00 hodiny, přistavena cisterna na 

křižovatku na Žehrově. Jsou to pouze tyto dvě cisterny, které nám mohla 

společnost VaK Mladá Boleslav poskytnout. Ostatní mají rozpůjčované po 

dalších obcích se stejným problémem. 

Dále se nám podařilo ve spolupráci se Severočeskými vodovody a 

kanalizacemi v Turnově zajistit nepravidelné dovážení pitné vody do našeho 

vodojemu, ačkoliv mají dopravu plně vytíženou zavážením pitné vody do 

vodojemů vlastních. Dovoz vody byl poprvé proveden včera, 19.7.2018, kdy 

bylo dovezeno 36 m³, další závoz bude následovat dnes, 20.7.2018 a 

pokračovat se bude potom v pondělí a další dny, dle stavu vody v našem 

vodojemu. 



Informace k novému vrtu na Žehrově. V současné době je vrt připraven 

k čerpací zkoušce, která bude zahájena 1. 8. 2018 a bude trvat 21 dnů. Poté 

bude provedeno její vyhodnocení a rozbory vody a až poté se bude moci 

rozhodnout, zda tento vrt je vhodný pro zapojení do systému. Toto nelze 

jednoznačně určit předem, při jeho projektování. Vyhodnocení bude trvat cca 

3 týdny. Z toho vyplývá, že k zahájení prací na propojení tohoto nového vrtu a 

stávajícího původního, průzkumného, by mohlo dojít nejdříve v druhé 

polovině měsíce září. Jednáme ale s dodavatelskou firmou, aby práce na 

propojení stávajícího vrtu započali již dříve. Pevně věříme, že k propojení 

těchto dvou vrtů jistě dojde a tak naše obec získá o další zdroj vody navíc. 

Dalším výhledem, k potlačení této krize v budoucnu, je odvrtat další nový vrt 

v obci Doubrava a postavit zde zcela nový vodojem, který by zásoboval pitnou 

vodou Doubravu a Břehy a žehrovský vodojem by pak tak plně postačoval 

pokrýt spotřebu pitné vody pro zbytek naší obce. Jednání k tomuto řešení 

probíhají.  

Ke stávajícímu vodojemu v bývalém výrobním areálu podniku Carba Benátky 

nad Jizerou vám můžeme sdělit, že proběhlo jednání s vlastníkem vodojemu, 

ale jednání nebylo úspěšné, majitel nám tento vodojem odprodat nechce. 

Závěrem bych vás všechny chtěl ujistit, že zastupitelé a pracovníci obce 

pohybující se kolem vody dělají maximum co je v jejich silách a proto je zcela 

zbytečné jim neustále telefonovat. Někteří nás častují i nevybíravými a 

vulgárními výrazy, což vypovídá jedině o jejich charakteru a věci to ku 

prospěchu nepomůže. 

 

Děkujeme za pochopení a součinnost. 

 

 

Břehy 20. 7. 2018 

 


