Vážení občané, uživatelé veřejného vodovodu v obci Rašov,
před poměrně krátkou dobou jste byli stručnou výzvou prostřednictvím místního rozhlasu
vyzváni k šetření pitnou vodou dodávanou obcí Rašov veřejným vodovodem ve vlastnictví
obce. Jelikož se tato výzva dle všech zjištění nesetkala s očekávaným efektem, zejména
ustálenou spotřebou vody, považujeme za nutné Vás informovat o situaci podrobnějším
způsobem.
Je zřejmé, že nejenom v současné situaci letošního průběhu jarního a letního počasí a stavu
srážek, ale i vzhledem k dlouhodobějšímu deficitu spodních vod, je ohrožena trvalá dodávka
pitné vody v naší obci. S obavami sledujeme klesající stav vody v současném zdroji vody pro
obec Rašov v lokalitě "Cihelna".
Proto opakujeme naši výzvu k občanům a dalším uživatelům veřejného vodovodu v naší obci,
aby pitnou vodou bylo skutečně šetřeno. Za její nadbytečné používání je pak třeba považovat
zejména její používání k zalévání, naplňování či doplňování bazénu, mytí aut a dalším
podobným činnostem. Tolik lze předejití stavu, kdy z kohoutků v domácnostech nepoteče
pitná voda, učinit z Vaší strany.
Také obec Rašov se snaží možnému scénáři v nedostatku pitné vody v naší obci předejít a k
tomuto činí řadu aktivních kroků.
1. V průběhu minulých let byl důkladně revidován a následně opraven, s nemalými
finančními náklady, vodovodní řad. Byla zjištěna řada poruch, v důsledku jejichž oprav se
průměrná denní spotřeba vody v obci dostala pod 20 m3, ačkoliv dříve byla za všeobecně
přijatelnou akceptována spotřeba až o 1/3 vyšší.
2. Obec vybudovala na pozemcích ve vlastnictví obce v dosahu stávajícího vodního zdroje,
resp. výtlačného potrubí od tohoto zdroje k vodojemu, dva nové hloubkové vrty, přičemž
po prvotních konzultacích z letošního jara se spodní v lokalitě "Červinky" jeví jako vhodný
k posílení stávajícího zdroje pitné vody (jak z hlediska vydatnosti, tak z hlediska
hygienických požadavků na pitnou vodu bez nutnosti její další úpravy). Obec proto činí
další kroky (projektová dokumentace apod.) vedoucí k realizaci napojení tohoto vrtu a
posílení zdrojů pitné vody.
Bez ohledu na dosud řečené je však zastupitelstvo obce znepokojeno značnými výkyvy ve
spotřebě vody. Tyto výkyvy způsobují značné poklesy tlaku vodu na kontrolních místech.
Protože tyto výkyvy se jeví být natolik zásadními, že odpadá možnost jejich způsobení např.
protékajícími toaletami apod., bylo rozhodnuto o sofistikovanějších možnostech
monitorování spotřeby pitné vody v obci a v současné době je tato spotřeba monitorována
elektronickými nástroji osazenými na vodovodním řadu, které poskytují odborné firmě a
vedení obce okamžitá data o spotřebě pitné vody. Takto získaná data poslouží obci k tomu,
aby mohla detekovat konkrétní místo nadměrné spotřeby a přijmout opatření, které
umožňuje obci jako provozovateli veřejného vodovodu zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

V současné době instalovaný a obcí prověřovaný monitorovací systém spotřeby poskytuje
natolik důležitá data pro provoz vodovodu, že zastupitelstvo obce zvažuje jeho trvalé
pořízení do majetku obci.
Na webových stránkách obce a na úřední desce obecního úřadu poskytujeme občanům obce
některé výstupy z tohoto elektronického nástroje za "předpouťové" období od 14. července
do neděle 23. července, jehož prostřednictvím získala obec podstatné informace pro další
kroky:
1. Jak ukazují grafy spotřeby vody, např. ve dnech středa 19. července a čtvrtek 20.
července, byla spotřeba vody na samém počátku daných dnů (tedy v době těsně po
půlnoci) fakticky nulová, z čehož lze dovozovat pro obec podstatnou skutečnost, že
vodovodní řad není poškozen a nedochází k nežádoucím únikům vody!!!
2. Naopak graf spotřeby vody z večerních hodin čtvrtka 20. červenci a navazující noci na
pátek 21. července, ukazuje na trvalejší odběr vody, kdy i v nočních hodinách je
spotřeba vody na úrovni cca 0,18 litrů / sekundu, což naznačuje, že podle přibližné
délky trvání od 16 hod. 20. 7. do 9.30 hod. 21. 7., bylo z vodovodu odpuštěno více než
11 m3!!!
Takové výkyvy ve spotřebě vody (i v nočních hodinách) jsou nejenom nepochopitelné, ale
především ohrožující dodávky pitné vody v rámci celé obce. Obec využije veškerých nástrojů
ke zjištění příčin těchto odběrů.
Zastupitelstvo obce se na svých posledních jednáních zabývalo i dalšími významnými
spotřebami pitné vody např. pro účely zalévání na místním hřbitově. Při pokračujících
nepříznivých podmínkách není vyloučeno uzavření vody na hřbitově. Věříme, že i toto
případné opatření vedoucí k tomu, aby nedošlo k omezení dodávek vody do domácností,
bude ze strany široké veřejnosti pochopeno a vnímáno.

Vážení občané a další uživatelé pitné vody, zastupitelstvo obce považovalo za nutné Vás se
situací seznámit v tomto rozsahu, ačkoliv se dosud nejedná o stav kritický. Dosažení
takového stavu bude obec bránit a využije veškeré možnosti, nicméně potřebujeme i
rozumný i solidární přístup ze strany Vás, občanů ....

V Rašově dne 28. července 2017

zastupitelstvo obce

