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l. bere na vedomi

,,Souhrnnou zprávu o vodohospodárském majetku mesta Príbram za rok 2019", zpracovanou
spolecnosti 1. SCV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, PSC 100 00

ll. ukládá

OIRM predložit zastupitelstvu mesta Príbram ,,Souhrnnou zprávu o vodohospodárském majetku
mesta Príbram za rok 2019", zpracovanou spolecností 1. SCV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971,
Praha 10, PSC 100 00

Napsal: Ing. Dagmar Vlcková

Návrh na usneseni:

Zastupitelstvo mesta

bere na vedomí

,,Souhrnnou zprávu o vodohospodárském majetku mesta Príbram za rok 2019", vyhotovenou
spolecnosti 1. SCV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, PSC 100 00

Duvodová zpráva:
V souladu s CI. 9, odst. 9.9. platné ,,Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodohospodárského
infrastrukturního majetku mesta Príbrami" ze dne 13.02.2004 byla predložena spolecnosti 1.SCV, a.s.,
,,Souhrnná zpráva o vodohospodárském majetku mesta Príbram za rok 2019".
V predmetné zpráve je vyhodnocen provoz vodohospodárského majetku jak v oblasti zásobování pitnou
vodou, tak v oblasti odvádeni a cištení odpadních vod, a to po stránce technické i po stránce
ekonomické. Ve zpráve je podrobne zhodnocen technický stav vodovodní síte, kanalizacní síte,
cerpacích stanic, vodojemu i mestské cistírny odpadních vod.
Dále zpráva rovnež obsahuje doporucení pro další rozvoj a obnovu majetku, jehož soucástí
je i vyhodnoceni realizace plánu oprav a investic a plánu údržby.

Príloha:
Souhrnná zpráva o vodohospodárském majetku za rok 2019
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CÁST A - VYHODNOCENÍ PROVOZU ZA ROK 2019
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1. Informace o provozovateli

Jméno firmy: 1. SCV a.s
Adresa: Ke Kablu 971, 102 00 PRAHA 10
ICO: 47549793
DIC: CZ47549793

Bankovní spojení: kb Príbram a.s., c.ú. - 51 - 8082990277/0800
Základni kapitál. 5 000 000 kC
výkonové údaje za rok 2019
Obrat spolecnosti: 635 mil. KC
Hospodárský výsledek po zdanení: 6 697 tis. KC
Množství vyrobené vody: 2 907 tis. m3
Množství vycištené vody: 9 123 tis. m3
Ztráty vody: 12,8 %
Pocet zamestnancu: 195

Strucné hodnocení roku 2019
Hlavní cinnosti naší spolecnosti je provozováni vodovodu a kanalizací, predevším zajištení
dodávek kvalitní pitné vody a její následné odkanalizovánI a cištení. V techto oblastech nedošlo
k žádným zásadním výkyvum a dostáli jsme tak všem závazkum z toho vyp|ývajÍcÍm.
Stejne tak jako v predcházejÍcÍch letech bylo pomerne významnou okolnostI pro hospodarení
spolecnosti v tomto roce zachování stejných cenových tarifu v prevažující cásti provozovaných
lokalit. Tento trend, který je v mnoha lokalitách uplatnován již po nekolikátý rok v rade, však
predstavuje pro naši spolecnost, pri zachováni obdobného objemu realizované produkce a pri
soucasném nárustu nekterých nákladových druhu, zejména mezd, významný ekonomický tlak
na zvýšeni efektivity ve všech oborech naší cinnosti. Naše hospodarení je pak velice citlivé na
jakékoli výkyvy napr. vlivem nepríznivých klimatických podmínek, nebo neocekávaných,
mimorádných situací.
Takovouto neocekávanou situací se stalo neobvyklé množství havarijních stavu v nekterých
lokalitách (ceský Brod a Celákovice) a to zejména v letním a podzimním období roku. Ukázalo
se, že v nejníže položených a rovinatých oblastech má na potrubí uložené v zemi krome
mrazivého pocasí stejne tak nepríznivý vliv pocasí velmi teplé a suché, kdy v pude, vlivem
vysychání, dochází ke znacnému pnutí. Vyšší pocet havarijních stavu samozrejme znamená
nárust nákladu a tím velký negativní vliv na hospodárský výsledek spolecnosti. Díky
profesionalite a velkému pracovnímu nasazení našich pracovníku se tyto nenadálé okolnosti
podarilo velice flexibilne rešit, cÍmž byla zajištena a zachována kontinuální dodávka kvalitní pitné
vody. V neposlední rade je také nutno zmínit nárust nákladu na provozní opravy na objektech
provozovaných lokalit, což zcela jiste souvisí s postupným stárnutím vodohospodárského
majetku. Stále vÍce se tak dostává do popredí otázka dostatecného objemu investic do obnovy
ze strany vlastníku tohoto majetku, nebot' provozní opravy a údržba nemohou v žádném prípade
rádnou obnovu nahradit.
Naopak velmi príznivým vlivem, který do znacné míry eliminoval výše zmínený nárust nákladu,
byl další mírný nárust fakturace vody pitné i odpadní souvLsejLcÍ s velmi teplým letním obdobím.
Tento mimorádný prubeh léta se na druhé strane již nekolikátý rok v rade projevoval znacným
suchem, které melo za následek snÍženÍ hladiny prakticky ve všech vodních zdrojích. Ani
tentokrát jsme naštestí v pusobnosti naši spolecnosti nemuseli rešit žádné významnejší
problémy se zachováním kontinuálních dodávek pitné vody. Pokud by se však takový klimatický
prubeh roku mel pravidelne opakovat, zcela jiste by se ani nám nevyhnuly problémy souvLsejÍcÍ s
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01.scv
dlouho trvajIcIm suchem. je tedy nadále nanejvýš vhodné ve spolupráci s vlastníky takové
prípadné stavy analyzovat a hledat všechny možné cesty k jejich rešeni.
Stejne jako v predchozích letech je pro spolecnost velmi zásadním cílem spokojenost našich
zákazníku, kterou pravidelne zjišt'ujeme prostrednictvím pruzkumu spokojenosti. Nejinak tomu
bylo i v roce 2019. Celkovou spokojenost s úrovní služeb projevilo 96 procent zákazníku. '·
Že je 1. SCV, a.s. plnohodnotným a profesionálnIm partnerem provozovaných municipalit, o tom
svedci velmi dobré výsledky pravidelného auditu v oblasti všech ctyr získaných certifikátu
implementovaných systému ISO.

2. Zásobování pitnou vodou
2.1. Strucný popis zásobováni pitnou vodou
Vodovod Príbram - Svazek obcí je soucásti skupinového vodovodu Príbram, zásobovaného z 5
zdroju vody. Jsou to ÚV Hvezdicka, kde se upravuje povrchová voda z nádrže Octárna a dulní
voda z Dedicné štoly, ÚV Hate (úprava povrchové vody z Vltavy) a ÚV Kozicín (úprava se
povrchové vody z nádrží Pilská a Lázská). Vodovod je funkcne provázán s verejným
vodovodem Príbram - mesto ve 26 predávacích místech. Skupinový vodovod Príbram je
zásoben ve trech tlakových pásmech (vyšší, strední a nízké), která jsou vzájemne propojena
distribucní sítí.
2.2. Základní informace a ukazatele
Cena vodného 54,27 vcetne DPH
Pocet zásobených odberatelu 32 017 - bez soukromých vlastníku
Celková délka vodovodní síte - km 123 850- bez soukromých vlastníku
Pocet vodojemu 4 (pozn. VDJ Svatá Hora a VDJ Prokop

vyrazeny z majetku)
Pocet cerpacích stanic 6
Pocet vodovodních prípojek 4 259- bez soukromých vlastníku
Pocet osazených vodomeru 4 259- bez soukromých vlastníku
Pocet vymenených vodomeru 863
Pocet nových smluv 44
Pocet poruch a havárií 87
2.3. Údaje o hospodarení s vodou:

Voda prevzatá 1 893 409 m'
Voda predaná O m'
Voda k realizaci 1 893 409 m'
Voda fakturovaná 1 581 048 m'
Voda nefakturovaná 312 361 m3
Voda nefakturovaná 16,50 %
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Graf vývoje hospodarení za poslední roky

vývoj *k|adnÍch parametru hospodareni s vodou ve
verejném vodovodu Príbram - mesto
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Rok

,Komentár - Z grafu je zrejmé, že i v roce 2019 pokracoval príznivý trend pozvolného nárustu
objemu fakturované pitné vody. Na druhou strunu byl rok velmi príznivý z hlediska nižšího
objemu nefakturované vody, díky cemuž mírne poklesl i celkový potrebný objem vody
k realizaci.

Graf vývoje % vody nefakturované

vývoj % vody nefakturované ve vodovodu
Príbram - mesto
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Komentár - Z grafu je patrné, že rok 2019 byl z hlediska hospodarení s vodou velice príznivý
dosažený podíl nefakturované vody (16,5 %) byl nejnižší v historii vodovodu.
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2.4. Zdroje vody
Pitná voda je kompletne prebírána ze skupinového vodovodu Príbram - Svazek obcí. Níže je
proto uveden prehled vodních zdroju a jejich zastoupeni na celkovém objemu vyrábené vody
pro skupinový vodovod Príbram.

F

Množství odebrané surové vody
Odebrané povolený odber Podíl na odebrané

zdroj množství vode %

VN Láz 624 678 1 113200 23,7

VN Pilská 919 470 1 141 600 35,0

VN Obecnice 887 397 1 661 900 33,7

Vltava 63 136 1 500 000 2,4

Dedicná štola 75 726 150 000 2,9

Pramenište Lipový Luh 55 386 111 000 2,1

Pecice - CS 4 618 13 984 0,2

celkem 2 630 411 5 691 684 100

Kategorie kvality surové vody

VN Láz A2

VN Pilská A2

Vltava Solenice A2

VN Obecnice A2

Dedicná štola A3

Pramenište Lipový Luh Al

Pecice - CS Al

Parametry výroby pitné vody
Úpravna vody Podíl na výrobe Voda surová Voda upravená Voda technologická

vody
% m3 m3 m3 °/,

Hate 2,5 . 63 136 62 932 204 0,3
Hvezdicka 37,1 887 397 963 123 32 987 3,4
Kozicín 60,4 ' 1 599 534 1 514 964 84 570 5,3
2.6. Objekty vodovodní SIte

, Provedené zmeny, opatrení, mimorádné události a provozní komplikace

VDJ a CS Brezové Hory - Provoz VDJ a cerpací stanice probíhal bez vážnejších závad.
Pripravovala se stavební sanace objektu, jejíž soucástí by melo být i vyrešeni úcinného
odvetrání objektu. v souvislosti s objasnování prusaku vod byl v dubnu 2019 proveden
geofyzikální pruzkum okolI vodojemu a také proverována tesnost akumulacnIch komor.
výsledky neodhalily porušení tesnosti komor. V této souvislosti bylo provedeno také vycištení
akumulacnich komor.
vdj a cs Husa - objekt se nacházel ve stavu nedokoncené rekonstrukce. Byly provádeny
prípravné práce pro výberové rIzenI na dokonceni stavební rekonstrukce. Zároven byly

1.$cv,a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Príbram
Zákaznická hnka: 840 111 322
info@1scv.cz, vVWW.1SCV cz
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provedeny práce na provizorním zprovoznení druhé komory - konkrétne osazení nového
odberného potrubí pro propojeni a využiti akumulace obou komor.
VDJ Hate It - V roce 2019 bylo provedena príprava pro pripojení náhradního zdroje el. energie.
CS Žežice - Rešena byla závada frekvencních menicu.

VDJ Kozicín prací - cerpání do VDJ Orlov - Provoz objektu probíhal v roce 2019 bez závad.
Pripravovala se projektová dokumentace na výmenu prÍvodního radu. VDJ Orlov - V prosinci
byla podána žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla. Probíhala príprava projektové
dokumentace na rozšírení akumulacní kapacity VDJ Orlov o další akumulacní komoru.

2.7. Vodovodní sít

Provedené zmeny, opatreni, mimorádné události a provozní komplikace
Príbram VI - výmena vodovodu a kanalizace v križovatce ulic Prokopská a Mariánská -
v rámci rešeni poruchy kanalizace byla vzhledem k velmi špatnému stavu vodovodní SIte
v uvedené lokalite provedena výmena soubežného vodovodu za nový.
Nove vybudované úseky vodovodní sIte
V roce 2019 nebyly vybudovány žádné nové vodovodní SIte.

1.SCV, a.s.
Nomhospodská 93, 261 01 Príbram
Zákaznická linka' 840 111 322
Lr}fo@1sc'v.cz, www.1Scv-cZ
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3. Kvalita pitné vody'
3.1. Základní informace o kontrole kvality vody
Parametr Na úpravnách vody Ve vodovodní síti
Pocet odebraných vzorku 100 92
Pocet provedených analýz 2 337 2 271
Pocet nevyhovujÍcÍch analýz 18 5
% vyhovujicIch analýz 99,23 99,78
Graf

Prehled poctu provedených analýz pitné vody ve
verejném vodovodu Príbram v posledních letech

2500

|íulll ::E:::::::u:::.:::::µ
2015 2016 2017 2018 2019

rok

3.2. Základní parametry kvality pitné vody

hygienický . ÚV ÚV Príbram -
ukazatel Jednotky limit UV Hate Hvezdicka Kozicín mesto

základni ukazatele

pH 6,5-9,5 7,7 8,0 7,9 7,8

vápnik a horcík (tvrdost celková) mmol/l 2,0 - 3,5 0,85 0,80 0,64 0,73

-celkový organický uhlík mg/l 5 2,57 2,20 2,50 2,32

kationty

vápník mg/l 40-80* 28,8 22,4 227 23,4

horcík mg/l 20-30* 1,8 5,2 "5 1,8

sodík mg/l 200 12,9 5,9 1,8 4,1

železo mg/l 0,2 0,04 0,01 0,03 0,08

mangan mg/l 0,05/0,20 0,08 0,02 0,03 0,02
hliník mg/l 0,2 0,06 0,03 0,08 0,04

amonné ionty mg/l 0,5 0,10 0,15 0,12 0,02

anionty

hydrogenuhlicitany mg/l - 50,6 42,1 56,5 53,1

sírany mg/l 250 59,0 55,9 22,3 42,2

l.ScV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Príbram
Zákazntcka linka' MO 111 322
into@isc'v cz www.1scv.cz

Sídlo spolecnost Ke Kablu 971, 100 OD Haha 10
Spolecnostje zapsána v obchodním rejstríku
u Mestského soudu v Praze, oddíl B, vtožka 10383
lC' 47549793. DC CZ47549793

by (Jveolia

9



01.scv

chloridy mg/l 100 14,9 8,4 2,1 4,8

dusicnany mg/l 50 10,0 2,4 1,0 2,1

dusitany mg/l 0,5 0,001 0,023 0,007 0,061

mikrobiologické ukazatele
Mikroskop.obraz:pocet
organismu jedinci/ml 50 O O O O

Escherichia coli KTJ/100ml O O O O O

Koliformní bakterie KTJ/100ml O O O O O

Enterokoky KTJ/100ml O O O O O

pocty kolonií pri 36 °C KTJ/ml _ . 20 O 0,3 1 6

pocty kolonii pri 22 °C KTJ/ml 200 1 1 1 8

speciální ukazatele

chloroform µg/1 30 2,60 1,55 12,7 2,43

suma pesticidních látek µg/1 0,5 0,0711 O 0,000 0,036

arsen µg/1 10 0,0 1,3 0,0 0,6
radiologické ukazatele

objemová aktivita radonu 222 Bg/l 50 "1 1 O 1

celková objemová aktivita alfa Bg/l 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

celková objemová aktivita beta Bg/l 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
* nezávazné doporucené
hodnoty

Problematické ukazatele kvality pitné vody, zjištená prekrocení - komentár
Kvalita dodávané pitné vody byla v roce 2019 znovu velmi dobrá. V žádném z ukazatelu nebyly
zjišteny systematické nedostatky a veškeré prípady zjištených prekroceni hygienických limitu
byly pouze prechodné a podarilo se je bez obtížI vyrešit provedenými provozními opatreními.
Celkove bylo zaznamenáno pouze 5 prípadu zjišteni prekroceni hygienických limituz provedených 2271 analýz, což predstavuje méne než 1 %. Z toho se jeden prípad týkal l

zjišteni mírne zvýšeného obsahu železa u vzorku odebraného v míste predáni vody
v Zavržicich. Dva prípady pak predstavovaly zjištení mírné zhoršení mikrobiologické kvality
vody v ukazateli koliformní bakterie (predávací místo Nová Hospoda a 3. ZŠ), V jednom
vzorku odebraném ve VDJ Orlov byl zjišten nadlimitní pocet vodních organismu. Poslední
prípad pak predstavovalo zjištení prítomnosti repelentní látky DEET ve vzorku odebraném
v restauraci U Pletánku.
Ve všech výše uvedených prípadech bylo provádeno bezprostredne prošetreni situace a
nápravná opatreni. Opakované rozbory odebrané dle § 9 Vyhl. c. 252/2004 Sb. v platném znení
byly ve všech prípadech vyhovujÍcÍ a kvalita vody tak v celém roce beze zbytku splnovala
legislativní požadavky.

1. SCV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Príbram
Zákaznická linka: 840 111 322
info@lscv.cz, wvvw 1scv cz

Sídlo spdecnosr Ke Kablu 971, 100 OD Praha 10
Spolecnost je zapsána v obchodním rejstrMu
u Mestského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383
lC 47549793. DIC: CZ47549793
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4. Odvádení a cištení odpadních vod
4.1. Strucný popis odvádeni a cištení odpadních vod
Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní cinnosti, mestské vybavenosti (služeb) a domácnosti
jsou spolu se srážkovými vodami gravitacne odvádeny jednotnou stokovou síti do cistírny
odpadních vod.
Kanalizacní SIt' v Príbrami je jednotného systému, krome kanalizace v nové zástavbe v
jihozápadní cásti mesta (30.- 37. etapa) a centru mesta (ražená štola), kde je kanalizace
oddílná. Splaškové vody jsou na COV privedeny dvema sberaci. Dešt'ové vody z oddilné
soustavy jsou zavedeny do Príbramského potoka mezi rybníky Nový a Fialuv. Na stokové síti
jsou dve cerpací stanice - PCSOV Podlesí a PCSOV Cervená s výkonem 2 l/s.
V soucasné dobe je délka kanalizacní síte 120 km. Ve staré cásti mesta Príbrami a na
Brezových Horách jsou v provozu ješte staré zdené stoky z minulého století o celkové délce 9,7
km. V pomerne velkém rozsahu jsou zastoupeny stoky z cementových rour. Postupne dochází k
jejich rekonstrukci. Nová SIt' je budována z nových materiálu, prevážne z PVC. Ostatní cást
starších stok je z vyhovujÍcÍho materiálu (kameninové, betonové a železobetonové potrubí).

4.2. Základní informace a ukazatele
Cena stocného 25,03 vcetne DPH
Pocet pripojených obyvatel 32 103 (bez soukromých investoru)
Pocet nových smluv 8
Celková délka kanalizacní sIte 122,434 km splašková

26.912 km dešt'ová kanalizace
Pocet kanalizacních prípojek 3 762(bez soukromých investoru)
Pocet poruch a havárií 71
4.3. Údaje o hospodarení s odpadní vodou:

Voda odvádená kanalizací celkem 3 361 728 m'
Z toho splašková 1 176 056 m'
Z toho prumyslová 742 572 m'

Z toho dešt'ová 561 178 m'
Z toho ostatní O m3
Voda cištená celkem 3 361 728 m'
Voda fakturovaná 2 479 806 m'
Voda nefakturovaná 850 955 m'
Voda nefakturovaná 25,31 %

1.ScV, a.s.
Nomhospodská 93, 261 01 Príbram
Zamznická linka" 840 111 322
info@1scv cz wwvv 1scv cz

Sídlo spolecnost: Ke Kablu 971, IDO DO Praha 10
Spolecnost je zapsána v obchodním rejstrfku
u Mestského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383.
lC: 47549793, Dic: CZ47549793
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Graf vývoje % vody nefakturované odpadni
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Komentár - Podíl nefakturované odpadní vody na kanalizaci se od roku 2015 drží pod 30%.
V posledních letech lze v grafu sledovat pozitivní vývoj. Duvodem celkove dobré situace je
zejména zpoplatneni srážkových vod u právnických osob a také dlouhodobé sucho.

Graf množství vycištených odpadních vod

Množství výcištených vod na MCOV Príbram
' m3
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Komentár - Množství cištených vod mezirocne kolísá v závislosti na množství a charakteru
srážek. V posledních letech se na proteklém množství odpadních vod výrazne projevuje sucho.
4.4. Cistírna odpadních vod:

Zatížení a kapacita COV

ukazatel jednotka skutecnost projektované/povolené parametry
zatíženúkapacita dle BŠK, EO 45 464 67 100
množství vypouštených m'/rok 3 361 728 7 500 000
odpadních vod
množství vypouštených m'/den 9 210,2 19 000
odpadních vod

l.ScV, as.
Novohospodská 93, 261 01 Príbram
Zákazmcká linka 840 111 322
mfo@?scv cz www 1scv.cz

Sldk) spolecnost' Ke Kablu 9Ti,1OO OD praha 10
Spolecnost je zapsána v obchodním rejstHku
u Mestského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383
lC: 47549793, DiC: CZ47549793
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Úroven cištení odpadních vod

ukazatel jednotka prítok odtok Úcinnost cištení
%

BSK5 mg/l 296,2 3,7 98,7
Ncelk mg/l 60,9 5,8 90,4
Pcetk mg/l 14,5 0,6 96,2
Graf vývoje úcinnosti cišteni

Úcinnost odstmnení znecišteni MCOV Príbram
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Kvalita vycištené odpadní vody

- BSK5 CHSK-Cr N-NH4 Ncelk. Pcelk. NL-suš.COV - Príbram
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

rok prumer 3,7 27,9 0,9 5,8 0,6 3,7
maximum 7,9 41 8,9 19 1,3 13

úrok 12,509 93,832 2,935 19,656 1,862 12,358

limit p 12 50 X 0 14 01,5 16

2018 limit m 20 100 X 25 3 25
Komentár

Kvalita vypouštených odpadních vod je pravidelne sledována podle plánu odberu vzorku, který
vychází z platného vodoprávního rozhodnuti a z provádecí vyhlášky 428/2001 Sb. zákona c.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znení. Dosažené hodnoty s dostatecnou
rezervou splnují požadavky na kvalitu vypouštené odpadní vody predepsané platným povolením
k vypouštení odpadních vod. Velice dobrých výsledku je dosahováno v odstranování celkového
dusíku, kde hodnota 5,8 mg/l v odtoku demonstruje dobré výsledky instalovaného uporádáni
ALPHA systém.
Strucné vyhodnocení provozu COV, provedené zmeny, opatrení, mimorádné události a

provozní komplikace

COV Príbram: V únoru 2019 byla provedena oprava ceslí Huber. V zárí následne byla
provedena krátkodobá plánovaná odstávka trafostanice firmou CEZ z duvodu pravidelné
údržby. V listopadu 2019 bylo provedeno vycištení odtokového koryta z MCOV Príbram do
vodotece. Tento úkon byl proveden na požadavek vodoprávního úradu. Provoz MCOV Príbram
byl v roce 2019 z pohledu cištení odpadních vod stabilní bez výrazného omezení provozu
z duvodu havarijních stavu.

1.SCV, &.$.
Novohospodská 93, 261 01 Príbram
Zákaznická linka' 840 111 322
info@1scv.cz, www 1scv cz
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Provedené opravy a opatreni
Výmena cerpadel plovoucích necistot na UN i DN - puvodní opotrebená cerpadla byla
nahrazena cerpadly novými.
Výmena pohonné jednotky strojních Ceslí HUBER RO02. - v roce 2019 byla servisní

organizací provedena kompletní výmena puvodní pohonné jednotky za novou.
výmena kyslíkových sond - veškeré puvodní kyslíkové sondy 6 ks byly vymeneny za nové
4.5. objekty stokové sIte

Provedené zmeny, opatrení, mimorádné události a provozní komplikace
PCS OV Podlesí: V souvislosti s pnpojenim osady Orlov byla na konci roku 2013 vybudována a
uvedena do provozu nová cs, její soucásti je i ochrana cerpadel proti mechanickým necistotám.
Po provedené rekonstrukci je provoz CS bezproblémový. Probíhá pouze pravidelné cišteni
akumulacní jímky. Ojedinele dochází k výpadkum napájeni.
PCS OV Cervená: Nadále trvají potíže s vysokým prítokem balastních vod. Díky tomu je výkon
CS na hranici dostatecnosti. Pro rešení situace bylo v roce 2015 na jednom z cerpadel
vymeneno obežné kolo. Tim se kapacita cerpací stanice mírne zvýšila a nadále nedocházelo
tak castému pretékání. V roce 2017 byla osazena nová provizorní cerpadla pro cástecné

zvýšeni úcinnosti cerpáni vody. l nadále ale je zaznamenán vysoký prítok balastních vod do CS.
V roce 2018 byla osazena výkonejši cerpadla pro pIynu|ejší odcerpávání balastních vod. l nová
cerpadla ale nemají dostatecnou kapacitu, jejich velikost byla ale limitována velikostí výtlacného
potrubí a hlavního jistice.

4.6. Kanalizacní SÍt'

Provedené zmeny, opatrení, mimorádné události a provozní komplikace
Príbram VI - výmena kanalizace v križovatce ulic Prokopská a Mariánská - v rámci rešeni
poruchy kanalizace byla vzhledem k velmi špatnému stavu kanalizacní site v uvedené lokalite
provedena výmena puvodní zdené kanalizace za novou kameninovou DN 300. Kanalizace PB
VII úl. Legionáru - výmena kanalizace - byla provedena plánovaná výmena puvodní
kameninové kanalizace DN 400 ve špatném stavu v návaznosti na budování parkovacích místa
povrchu komunikací.
Kanalizace Svatá Hora - Alšova ulice - byla provedena výmena porušené puvodní betonové
kanalizace za novou PVC DN 250.
Nove vybudované úseky kanalizacní SIte
V roce 2019 byl vybudován soukromým investorem nový kanalizacní rad v lokalite Breznická
ulice, rad byl dokoncen v roce 2020 a probíhá kolaudacní rízeni.

l 5. Spotreba chemických látek
Materiál/objekt jednotka COV Príbram l Vodovod
Chlornan sodný l 640
Savo I 55
Mazivo FOOD 00 50kg - mazací tuk kg 79
PIX 113 (3757,-KC sÍran železitý t 136,71
Sokoflok 059 2 679
Sokoflok 061 kg 3 783
sul prumyslová kg 50
Sokoflok BP6 odpenovac kg 2 745

1. SCV, as.
Novohospodská 93, 261 01 Príbram
Z&aznická linka: 840 111 322
info@lsc:v cz, www.1SCv cz

Sídlo spolecnost' Ke Kablu 971, 100 OD Praha 10
Spolecnost je zapsána v obchodnlm ejstríku
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6. Spotreba elektrické energie
objekt 2017 2018 2019

ATS a VOJ Prokop 16 291 15 769 15 157
VOJ a CS Husa 44 602 44 826 48 806

ATS Zdaborská 5 022 3 631 3 638
ATS Žežice 2 12 679 12 815 11421

MCOV Príbram 1443 729 1 364 271 1 594 610

x odebraná z DS 1 143 504 917537 1 227 454

x vyrobená 300 225 446 734 367156
PCS OV Podlesí 32 509 34 554 35 197

PCS OV Cervená 11724 10 688 4 544

Grafy
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objekty na vodovodní síti
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Komentár:

V rámci energetického managementu jsou provádeny pravidelné monitoringy a analýzy spotreb
energii s cílem stanovovat úsporná opatrení pro optimalizaci energetického hospodárství.
Elektrická energie na námi provozovaných objektech je tak fakturována v nejvýhodnejších
distribucních sazbách, a to vzhledem k charakteru odberu, objemu spotreby a hodnote
rezervovaného príkonu. Spotreba elektriny jednotlivých objektu je zjištována na základe
pravidelných mesícních odectu elektromeru. Na základe spotreb jsou stanovovány náklady na
elektrickou energii, které jsou mesícne zahrnovány do nákladové položky.

Odberné místo MCOV Príbram je pripojeno k distribucní soustave na hladine vysokého napetí a
patrí tak do kategorie B neboli velkoodber. Pro hospodárnost provozu jsou v rámci cistírny
odpadních vod instalovány dve kogeneracní jednotky, které slouží ke kombinované výrobe
elektrické energie a tepla. Vyrobené energie jsou plne využity pro provoz cistírny.

Pro odberné místo VDJ a CS Husa je sjednána dvoutarifová sazba s operativním rIzením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin, nebot' v odberném míste jsou rádne instalovány
prímotopné spotrebice, cÍmž je splnena podmínka pro prideleni této sazby
Pro odberné místo VOJ a ATS Prokop je sjednána dvoutarifová sazba pro nižší spotrebu
elektriny s operativním rizenIm doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin, nebot' v odberném
míste jsou rádne instalovány elektrické akumulacní spotrebice, cÍmž je splnena podmínka pro
prideleni této sazby.
Pro odberná místa ATS žežice 2, ATS Zdaborská a PCS OV Cervená je sjednána jednotarifová
sazba pro strední spotrebu elektriny.

Pro odberné místo PCS OV Podlesí je sjednána jednotarifová sazba pro vyšší spotrebu
elektriny.

Ke konci roku 2016 získala spolecnost 1. SCV, a.s. nový certifikát o zavedeni
dokumentovaného a funkcního systému managementu hospodareni s energií v souladu
s požadavky normy CSN EN ISO 50001:2012.

1. SCV, as.
Novohospodská 93, 261 01 Príbram
Zákazn|cka (inka' 840 111 322
info@iscv cz, www 1scv cz
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7. Dokumentace a doklady
7.1. Nove vydaná rozhodnutí

Na konci roku 2019 bylo požádáno o vydání povolení k vypouštení necištených odpadních vody
na prepadech z dešt'ové zdrže a z vIrového separátoru. Do soucasné doby nebylo v dané veci
rozhodnuto a rízení je v soucasné dobe v odvolacím rízeni u MŽP.

i 7.2. Nove vydané dokumenty, provedené zmeny aktualizace

V roce 2019 nebyly provedeny žádné zmeny v platných dokumentech.

) 8. Zákaznické služby
8.1. Zákaznické centrum

Kontaktní místo Príbram, Nohospodská 93,

tel.:
zákaznická linka:
email:

318 633 053
840 111 322
info@1scv.cz

Provozní doba:
Po, St: 8.00 - - 11.00, 12.00 - 17.00 hod., PÁ 8.00 - 12.00 hod.
Út, Ct,: pouze po predchozí dohode

8,2. Internetové stránky
Odkaz: www.1scv.cz
8.3. Provedené zmeny, novinky
Spolecnost 1.SCV, a.s., nabízí své služby pro odberatele v Zákaznickém centru v Príbrami.
Kontaktní místa jsou k dispozici v Celákovicích, v Jesenici u Prahy, v Ceském Brode, v Mníšku
pod Brdy, v Sedlcanech a v Rícanech. Úrední hodiny jsou ve dnech pondelí, streda a pátek.
Zákaznici si mohou zamluvit prostrednictvím Rezervacního systému termín pro osobní návštevu
na Zákaznickém centru nebo v Kontaktním míste i mimo úrední hodiny. Odberatelé rovnež
výužÍvajÍ možnosti písemného styku prostrednictvím pošty nebo emailu info@1scv.cz.
Kontaktní centrum pro telefonické dotazy je k dispozici 24 hodin denne 7 dní v týdnu na lince
840 111 322.
Informace o plánované odstávce ci o aktuálním prerušeni dodávky pitné vody prostrednictvím
zprávy SMS dostávají registrovaní zákazníci do svého mobilního telefonu prostrednictvím služby
SMS Info. Bezplatná služba SMS info je vhodná i pro zákazníky, kterým handicap nedovolí
precíst si SMS zprávu ve svém mobilnIm telefonu. Potrebnou informaci mohou získat pomoci
hlasových zpráv na mobilní telefon ci pevnou linku. Hlasové zprávy mají možnost využívat i ti
zákazníci, pro které je cteni SMS zpráv obtížné.
Informaci o plánované odstávce pitné vody zasíláme rovnež zákazníkum se zaregistrovaným
emailem. Elektronickou poštou je možné zákazníkum odesílat faktury, kampane týkajIcI
odectu a prípadných zmen odectových cyklu a pIány záloh.
Fakturu dorucenou emailem je možné obratem uhradit za pomoci predvyplneného platebního
príkazu prímo pres vybranou banku, v soucasné dobe spolupracujeme s bankami Ceská
sporitelna, a.s., Komercní banka, a.s., Raiffeisen Bank a.s., mBank S. A., Era a Ceskoslovenská
obchodní banka, a.s. Predjednána je spolupráce s FlO bankou a UniCredit Bank. Pomocí
platebního tlacítka lze fakturu uhradit kartou Visa ci Mastercard.
Další z nabízených možnosti je úhrada faktury na terminálu Sazky, službu poskytuje vÍce než 5
800 prodejních míst SAZKA a témer polovina z nich má otevreno denne i po 18.00 hodine a o
víkendu. Oblíbenou zustává služba Ceské pošty SIPO, prostrednictvím této služby jsme obdrželi
v tomto roce 39% ze všech úhrad za vyúctování spotreby a platby predem (zálohy).

1.SCV, &$.
Now>hospodská 93, 261 01 Príbram
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Možnost platby on-line pres zákaznický portál ci mobilní aplikaci je ve vodárenském oboru zcela
nadstandardní. Internetový zákaznický portál a mobilní aplikaci Moje voda nabízí naše
spolecnost od roku 2017. Na portálu ci aplikaci mohou zákaznici vyrídit vybrané požadavky on-
line, jako napríklad zmenu nastaveni úhrad, smluvního vztahu, on-line platby za vodné a stocné
nebo nahlášení stavu vodomeru k požadovanému dni fakturace. Dále mají zákaznici on-line
prehled o fakturách a spotrebe vody vcetne historie.
V roce 2018 byl zahájen projekt Smart meteringu, jehož cílem je postupné osazení vodomeru
inteligentním merením spotreby, které umožni provozovateli na denní bázi monitorovat výši
spotreby, teplotu u vodomeru, možné odchylky ve spotrebe a mnoho dalšího. Behem tohoto
roku bylo osazeno nekolik stovek ks zarízení v rámci interního sledováni vývoje spotreby vody a
nadále spolupracujeme v rámci skupiny Veolia na vývoji systému smerem k zákazníkovi tak,
aby bylo možné koncovým zákazníkum nabídnout službu sledování spotreby na svém
odberném míste ve webové a mobilní zákaznické aplikaci.

Prílohy
Príloha c. 1 - Prehled provedených prací, poruch a havárií.
Príloha je priložena na konci zprávy.
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CÁST B EKONOMICKÁ CÁST

FINANCNÍ VÝSLEDKY OPRÁVNENOST NÁKLADU, VÝBER
VODNÉHO A STOCNÉHO, NÁKLADY
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1. Celkové vyúctování položek výpoctu ceny pro vodné a
stocné

Prehledné financní výsledky za rok 2019 vcetne uvedení skutecné výše nákladu jsou
uvedeny v nás|edujÍcÍ tabulce vyúctování položek ceny vodného.

Porovnáni všech položek výpoctu ceny pro vodné a stocné podle
cenových predpisu pro vodné a stocné

Porovnání všech položek výpoctu (kalkulace) cen pro vodné a stocné
za kalendární rok 2019 a dosažené skutecnosti v témže roce

Za kalendární rok: 2019, DPH 15.0 % príjemce vodného a stocného: 1.SCV, a.s. (ICO 47549793)
Dilcí odberate ské porovnáni ceny Príbram Tabulka C.1

Náklzdy pro 'ýpocet ceny pro vodné a stocné

Nákladové položky Merná Voda pitná Voda odpadr"í
Rádek jedn. Skutecnost Kalkulace Rozdíl Skutecnost Kalkulace Rozdíl

1 2 2a 3 4 5 6 7 8

1. Materiál miI.Kc 47,488200 47,126000 0,362200 2,591900 2,440000 0,151900

1.1 - surová voda podzemní " povrchová miLKc 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.2 - pitná voda prevzatá"odpadní voda predaná miLKc 47,094600 46,750000 0,344600 0,530500 0,510000 0,020500

1.3 - chemikálie miLKc 0,010100 0,009000 0,001100 1,381100 1,300000 0,081100

1.4 - ostatní materiál miLKc 0,383500 0,367000 0,016500 0,680300 0,630000 0,050300

2. Enerqie miI.Kc 0,255530 0,260000 0,004470 2,535900 2,495000 0,040900

.
2.1 - elektrická energie miLKc 0,255530 0,260000 0,004470 2,535900 2,495000 0,040900

2.2 - ostatní energie lp|yn, pevná a kapalná) miI.Kc 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

3. Mzdy miLKc 5,313200 5,055000 0,258200 10,723600 10,400000 0,323600

3.1 - prímé mzdy miI.Kc 3,832200 3,672000 0,160200 7,672800 7,490000 0,182800

3.2 - ostatní osobní náklady miI.Kc 1,481000 1,383000 0,098000 3,050800 2,910000 0,140800

4. Ostatní prímé náklady miLKc 9,449600 9,064000 0,385600 20,152900 20,064000 0,088900

4.1 - odpisy miI.Kc 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

4.2 - opravy inhastmktumího majetku miI.Kc 2,925600 2,540000 0,385600 2,538900 2,450000 0,088900

4.3 - nájem inhastruktumího majetku miI.Kc 6,524000 6.524000 0,000000 17,614000 17,614000 0,000000

4.3.1 -odpisy pronajatého majetku miI.Kc 0,000000 0,000000

4.3.2 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. mil.Kc 0,000000 0,000000

4.3.3 - prostr. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 miI.Kc 6,524000 17,614000

4.3.4 -ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 mil.Kc 0,000000 0,000000

4.3.5 -zisk miLKc 0,000000 0,000000

4.4 - prostredky obnovy infrastr.majetku miI.Kc 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

5. Provozní náklady miI.Kc 4,778600 3,802000 0,976600 10,358100 9,930000 0,428100

5.1 - poplatky za vYpouštenf odpadních vod miI.Kc 0,000000 0,000000 O 000000 2,921600 2,900000 0,021600

5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kc 3,464300 2,427000 1,037300 6,466800 6,280000 0,186800

5.3 -ostatní provoznf náklady ve vlastní režii miI.Kc 1,314300 1,375000 0,060700 0,969700 0,750000 0,219700

6. Financní náklady mil.Kc 0,004700 0,000000 0,004700 0,007200 0,000000 0,007200

7. Ostatní výnosy miLKc 0,000000 0,000000 0,000000 -0,520600 -0,600000 0,079400

8. VYrobnÍ režie mil.Kc 2,571400 2 480000 O 091400 3,991700 3,850000 0,141700

9. Správni režie miLKc 1,269500 1,150000 0,119500 1,970700 1,780000 0,190700

10. Úplné vlastni náklady vC. prostredku na obnovu miLKc 71,130730 68,937000 2,193730 51,,811400 50,359000 1,,452400

A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME miLKc 599,90 599,,90 O 00 1744,82 1744,82 0,00

B Ponzovací cena souvis. provozního hmotn.maj. miLKc

C Pocet pracovníku osob

D voda pitná fakturovaná mil.m3 1,581000 1,552000 0,029000

E - z toho domácnosti mil.m3 1,076900 1,075000 0,001900

F Voda odpadní odvádená fakturovaná mil.m3 1,918800 1,923000 -0,004200
G - z toho domácnosti mil.m3 1,111700 1,113000 -0,001300

H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,561000 0,561000 0,000000
Voda odpadní cištená mil.m3 3,361700 3,400000 -0,038300

j Pitná nebo odpadnlvoda prevzatá mil.m3 1,893000 1,880000 0,013000

K Pitná nebo odpadnivoda predaná mil.m3 0,016200 0,016000 0,000200

1.ScV, as.
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Tabulka C.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stocné

Text Merná Voda pitná Voda odpadri
Rádek jedn. Skutecnost Kalkulace Rozdíl Skutecnost Kalkulace Rozdíl

1 2 2a 3 4 5 6 7 8

11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kc/rn3 44,99 44,41 0,57 20,89 20,27 0,62
12. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kc 71,130730 68,937000 2,193730 51,811400 50,359000 1,452400

13. Kalkulacní zisk miLKc -0,225121 0,668000 0,893121 -0,508291 1,031000 -1,539291
14. - podíl z ÚVN (orientacní ukazatel) % -0,32 0,97 -1,29 -0,98 2,05 -3,03
15. -z r.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kc 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
16. Celkem ÚVN + zisk mil.Kc 70,905609 69,605000 1,300609 51,303109 51,390000 -0,086891
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 1,581000 1,552000 0,029000 2,479800 2,484000 -0,004200
18. CENA pro vodné, stocné Kc/m3 44,85 44,85 0,00 20,69 20,69 0,00
19. CENA pro vodné, stocné + DPH Kc/m3 51,58 51,58 0,00 23,79 23,79 0,00

Tabulka c.
4

Tvorba a cerpání prostredku na obnovu infrastrukturního majetku
Voda Voda

Skutecnost za uvedené období v miI.Kc. pitná odpadní
Od roku 2009 celkem Tvorba 61,620000 166,260000

Cerpání 0,000000 0,000000
financní prostredky z

Za kalendární Tvorba vodného/stocného 6,520000 17,610000
financní prostredky

rok 2019 ostatní 0,000000 0,000000
Cerpání 0,00 0,000000

Zásobování pitnou vodou - cena vodného

Z porovnání položek výpoctu ceny vodného je patrné, že v rámci zajišteni dodávek pitné vody
pro mesto Príbram byly veškeré plánované náklady vynaloženy v souladu se schválenou
ka|ku|ací, pricemž v nekterých nákladových položkách došlo k jejich prekrocení.
Precerpání celkových nákladu o 2,194 milionu korun je rozprostreno do vÍce nákladových
položek, pricemž nejduležitejšími položkami jsou v tomto smyslu náklady na nákup vody a to
zejména vlivem nárustu spotreby o 345 tis. Kc a tak jako i v letech predcházejÍcÍch jsou to
položky souvLsejÍcÍ s množstvím poruch a havárií na vodovodní síti.
V rocním zúctování se tato a všechny další havárie nejvýrazneji projevily zvýšenými výdaji za
dodavatelské opravy (prekroceni o 386 tis. KC), ostatní externí náklady (zejména zemni práce,
úpravy povrchu apod., celkem prekrocení o 1.037 tis. KC) a v nemalé mire také za mzdové
náklady ve forme príplatku a prescasu (258 tis KC).
Vedle nákladu bezprostredne spojených se zajištením dodávek pitné vody a rešením havarijních
situaci byly v rámci kalkulace financovány veškeré smluvní cinnosti nutné k zachování
provozuschopnosti príbramské vodovodní infrastruktury (diagnostika a preventivní údržba síti,
úprava komunikaci po provedených opravách apod.).
Fakturovaný objem vody pitné zaznamenal pozitivní nárust oproti pIánu. Za dodávky pitné vody
bylo odberatelum fakturováno celkem 70 908 tis. KC, rocní nájemné bylo uhrazeno ve stanovené
výši 6.524 tis. KC.
Ani tento pozitivní nárust fakturovaných objemu však nestacil na vyrovnání vyšších nákladu
v roce 2019 a provozovatel tak vykázal namísto plánovaného zisku ve výši 668 tis. KC ztrátu ve
výši -225 tis. KC.
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Odvádení a cištení odpadních vod - cena stocného

Z porovnáni položek výpoctu ceny stocného vyplývá, že náklady tvorící kalkulaci odvádení a
cišteni odpadni vody byly cerpány dle pIánu a ve vetšine nákladových položek také prekroceny
a to o cetkovou cástku ve výši 1.452 tis. Kc. Podstatná cást zvýšených nákladu pripadá na vrub
odstranování poruch, havárií a oprav na MCOV, které bylo nutno vykonat nad rámec preventivní
údržby a bežných oprav. Neplánované precerpání financních prostredku se nejvíce projevilo
v položce 5.2 Ostatní provozní náklady externí (prevážne se jedná o zemní a speciální stavební
práce, úpravu povrchu apod., celkem +187 tis. KC) a v položkách 3.1 Prímé mzdy a 3.2 Ostatní
osobní náklady (za práce na odstranování poruch po pracovní dobe, v nocních hodinách, o
svátcích a víkendech vyplaceno navíc +324 tis. KC). Negativní financní dopad se projevil také v
nákladech ve vlastní režii (položky 5.3 a 8., zahrnující napr. dopravu a IaboratomI služby v režii
provozovatele, celkem +220 tis. KC).
Fakturovaný objem stocného dosáhl plánovaných hodnot. Celkove bylo uživatelum pripojeným
na kanalizaci fakturováno 51.307 tis. Kc, za pronájem infrastruktury byla do mestské pokladny
odvedena cástka 17.614 tis. Kc.
výše zmínený nárust nákladu v roce 2019 tedy nebyl nijak kompenzován nárustem
fakturovaného objemu a puvodne plánovaný zisk provozovatele ve výši 1.031 tis. KC se tedy
zmenil ve ztrátu ve výši -508 tis. Kc
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CÁST C - INFORMACE O STAVU VH MAJETKU SYSTÉMU,
VÝSLEDKY INVENTARIZACE
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1. Zásobováni pitnou vodou

1.1 Obecné zhodnoceni stavu

Systém zásobování vodovodu Príbram - Koncepce zásobováni mesta Príbram pitnou vodou
z vodohospodárského majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace je vyhovujÍcÍ a mela by
zajistit dostatecné množství pitné vody i pro predpokládaný rozvoj zásobované oblasti
v horizontu 30 let. Požadavky na územní rozvoj mesta byly zapracovány do technicko-
ekonomické studie ,,Skupinový vodovod Príbram - úpravny vody" zpracované v roce 2010-2011
spolecnosti VRV a.s. Na základe této studie pak byla navržena opatrení pro zajištení
dostatecného množství kvalitní pité vody v celém systému. Z globá|niho hlediska proto
nevyžaduje stávající systém zásobování pitnou vodou zásadních zmen. V podstate jedinou
komplikací stávajícího systému jsou nekterá drobná |oká|ní technická a kapacitní omezeni dále
specifikovaná v této zpráve. Omezení a návrh na rešeni techto nedostatku vzešla také ze
zpracovaného Generelu zásobování pitnou vodou zpracovaného spolecností Hydroprojekt a,s..
Trvajici nepríznivou vlastností systému zásobováni pitnou vodou zustává i nadále postupné
celkové stárnutí vodohospodárské infrastruktury v dusledku nízkého procenta jeho obnovy.
Lokálne se tak projevuji nedostatky zpusobené horšícím se technickým stavem majetku
(omezeni prutocného profilu v dusledku inkrustaci, zvýšená poruchovost, koroze potrubí apod).

Kvalita dodávané pitné vody: Obecne je z dlouhodobého hlediska kvalita vody dodávané ve
skupinovém vodovodu Príbram velice dobrá a splnuje požadavky na kvalitu vody pitné ve
smyslu Vyhl. Mzdr .C 252/2004 Sb., v platném znení. Také po radiologické stránce je kvalita
vody vyhovujÍcÍ a splnuje požadavky Vyhl. SÚJB c. 422/2016 Sb. Celkove se dodávaná voda
vyznacuje nízkým obsahem rozpuštených látek a mírne alkalickou hodnotou pH (7,8 -8,5).
Velice príznivou vlastností pitné vody je velice nízký obsah dusicnanu, který se pohybuje ve
vetšine lokalit do 5 mg/l. Ze zdravotního hlediska je príznivý také velice nízký obsah sodíku a
chloridových iontu a také absence jakýchkoliv prumyslových kontaminantu (zejména
pesticidních látek, težkých kovu, polyaromatických uhlovodíku apod.). Z hlediska obsahu
vápníku (25 - 35 mg/l) a horcíku (5-10 mg/l) se dodávaná voda vyznacuje spíše nízkým
obsahem techto prvku a lze ji hodnotit jako vodu mekkou. její celková tvrdost se tak pohybuje v
rozmezí 0,6-1,0 mmol/l (3,3 - 5,6 °N).
Charakteristický je urcitý zbytkový obsah prírodních organických látek vyjádrený ukazatelem
celkový organický uhlík, který ale neprekracuje predepsané hygienické limity. Podíl
nevyhovujících analýz je dlouhodobe a stabilne velice nízký a neprekracuje 1% z provedených
analýz. NevyhovujÍcÍ analýzy jsou zastoupeny zpravidla jen lokálnhni mírne zvýšenými
koncentracemi železa a to v dusledku postupné koroze puvodních ocelových ci litinových
potrubí. výjimecne jsou pak zjišt'ovány potíže s mikrobiologickou kvalitou pitné vody, které ale
zpravidla vždy souvisí se stavem vnitrních rozvodu v objektech, zejména pak s neprovedenou
desinfekci vnitrních rozvodu v nove budovaných ci rekonstruovaných objektech. v prípadech
extrémního a nárazového zhoršeni kvality vody ve vodních zdrojích po jarním tání ci
intenzivních srážkách, muže na omezené období docházet ke zhoršeni ukazatelu kvality vody
v ukazatelích celkový organický uhlík, hliník, ci mangan. Veškerá prekrocení jsou jen
krátkodobého charakteru a nepredstavují jakékoliv zdravotní ci jiné riziko.

Úroven hospodarení s vodou ve vodohospodárském majetku mesta Príbram je v posledních 5
letech víceméne stabilní a kolísá v podstate jen v závislosti na aktuálni poruchovosti vodovodní
sIte, klimatických podmínkách ci spotrebe technologické vody pri opravách a údržbe
vodohospodárských sítí a objektu. Obecne se dlouhodobe podíl nefakturované vody pohybuje
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okolo hranice 20 %. Z dlouhodobého pohledu se darí objem nefakturované vody se darí
postupne snižovat a v roce 2019 cinil podíl nefakturované vody velmi príznivých 16,5 %. svuj
prínos v tomto smeru mela zejména provedená opatrení pro rychlejší detekci a odhalováni
vzniku poruch vodovodní SIte (zrizování merných mist s prenosem dat na dispecink
provozovatele, výmena úsekových uzáveru, clenení SIte na samostatná bilancní pásma apod.),
a také opatrením provádeným za úcelem zvýšení efektivity fakturace vodného a stocného
(odhalování cerných odberu, pravidelná výmena vodomeru apod.). Ke zlepšeni prispela také
alespon däcím zpusobem provádená obnova vodohospodárského majetku. Dosažení nižší
úrovne podílu nefakturované pitné vody zatím stále brání ješte pomerne málo diferenciovaná
vodovodní sIt v samotném centru mesta Príbram, kde nejsou vycleneny dostatecne malé
samostatne merené úseky. Zejména strední tlakové pásmo predstavuje pomerne velkou
bilancní oblast a bez dalšího clenení a zrizování merných úsekových mist bude nadále
odhalování vzniku poruch a jejich dohledáváni méne operativní.

Dokumentace a doklady: Pro systém zásobování pitnou vodou jsou k dispozici potrebné
dokumenty, doklady a odpovídajÍcL vodohospodárská povolení. Zpracována je digitální mapa
vodovodní SIte, z cásti formou skutecného zamerení a z cásti formou digitalizace vstupních
papírových podkladových map. K vodohospodárskému majetku je k dispozici generel vodovodní
síte, který ale již vyžaduje celkovou aktualizaci. V soucasné dobe se pripravuje zadání výberu
zpracovatele nového generelu. V roce 2012 byl aktualizován a HZS predložen Plán nouzového
zásobování pitnou vodou. Celkovou aktualizaci a doplneni o nové |egislativni požadavky a
náležitosti vyžaduje i provozní rád vodovodu a to nejpozdeji do roku 2023. Poslední aktualizace
provozního rádu vodovodu byla provedena v roce 2014, kdy byl vypracován dodatek provozního
rádu vodovodu v souvislost" se zmenam' v zásobován' osady Žež'ce. Nedostatkem jsou také
neaktuální dohody vlastnIku provozne souvisejících vodovodu a kanalizací, které by mely být
uzavreny dle §8 dst. 3) zákona o Vak. Jedná se zejména o dohody s obci, Háje, kde je treba
aktualizovat stávajÍcÍ smlouvu uzavrenou se Svazkem obcí. Úpravu vyžaduje také stávajici
dohoda uzavrená se Svazkem obci pro vodovody a kanalizace Príbram a to tak, aby
respektovala aktuální vlastnictví jednotlivých cástí vodovodu a potrebu odvádení odpadni vody
do majetku Svazku obcí z Nové Hospody a obce Bytiz vcetne veznice. Dohoda byla uzavrena
v roce 2017 na provozne související kanalizace s obci Podlesí vcetne Osady Orlov a obcí
Trhové Dušníky. Chybí také nekteré dohody vlastníku mezi mestem Príbram a soukromými
investory. V roce 2017 byly zpracovány hydrotechnické studie pro posouzení zásobování lokalit
Svatá Hora, Príbrami It a Príbrami lX vcetne rozvojové zóny u Evropské ulice. Dále bylo
zpracováno hydrotechnické posouzení privadece z VDJ Podlesí do VDJ Orlov a hydrotechnické
posouzeni pro návrh optknálnIho rešení zásobování osady Orlov. Následne byly zpracovány
projektové dokumentace na výmenu a zkapacitnení privadece i na vyrešeni tlakových pomeru
v osade.

1.2 Vodní zdroje

Mesto Príbram není vlastníkem vlastních vodní zdroju využívaných pro zásobování pitnou
vodou. Veškerá pitná voda je prebírána z vodohospodárského majetku Svazku obcí pro
vodovody a kanalizace Príbram. Prípadné podrobnosti o využívaných vodních zdrojích je možné
zjistit v hodnocení stavu vodohospodárského majetku Svazku obcí.

1.3 Úpravny vody

V majetku mesta Príbram nejsou úpravny vody. Veškerá pitná voda je prebírána
z vodohospodárského majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Príbram. Prípadné
podrobnosti o stavu úpraven vod je možné zjistit v hodnocení stavu vodohospodárského
majetku Svazku obcí.
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1.4 Ostatní objekty

CS a VDJ Husa - V roce 2015 byla zahájena celková rekonstrukce objektu. Rekonstrukce byla
v roce 2017 prerušena po dokonceni l a ll etapy. V soucasné dobe je vybrán zhotovitel a byla
zahájena stavba dokoncení rekonstrukce stavební cásti vodojemu. V objektu je již realizována
výmena cásti technologických rozvodu, vcetne jednoho plovákového uzáveru na prítoku do
komory a stavební sanace obslužného objektu, schodište a podloubí. Dokoncena není výmena
technologických rozvodu ke druhé komore (s výjimkou nouzového zprovozneni odberného
potrubí z levé komory) a stavební sanace vnitrku akumulacních komor, vnejších omítek komor a
celého prostoru mezikruží. Vodojem je tak v soucasné dobe stále v provizorním provozu. Na
objektu tak mimo jiné stále dochází k poškozování již rekonstruovaných omítek. Pro omezení
poškozováni byly do vodojemu osazeny elektrické prímotopy. Elektroinstalace a vybavení
cerpací stanice je po provedené rekonstrukci ve vyhovujícím stavu a nevyžaduje zásadních
zmen. V souvislosti s výhledovým zámerem na pripojení rozvojové lokality U Hvezdárny, bude
treba posoudit kapacitu CS. V roce 2017 bylo v rámci zasit'ováni lokalit 1 K 1 a 1 K2 provedeno
dílcí posouzeni kapacity cerpací stanice a bylo zjišteno, že ani po napojeni predmetných lokalit
by nemelo dojit k výraznému poklesu tlaku vody, s výjimkou nejvýše položených odberných mist
v lokalite Svaté Hora. v objektu je instalován dieselagregát pro nouzové zásobováni objektu
elektrickou energii. Dieselagregát je plne funkcní. V roce 2013 byla provedena kontrola
agregátu odbornou firmou a byla provedena výmena netesné palivové nádrže. Od té doby již
nejsou pozorovány potíže s únikem paliva. objekt není doposud pripojen na pult centrálni
ochrany, je pouze vybaven signalizaci vstupu na centrálním dispecinku. l ta byla ale v rámci
zapocaté a nedokoncené rekonstrukce vyrazena z provozu. V soucasné dobe tak objekt není
nikterak elektronicky zabezpecen. stávající zarízení pro dálkové sledování provozních údaju
není již podporováno výrobcem a nejsou k nemu potrebné náhradní díly. Navíc zarIzenI
neumožnuje rozšírení o další v soucasné dobe chybející signály (EZE, merení prutoku do
redukovaného pásma...).

VDJ a ATS Brezové Hory - Stav objektu se od lonského roku nijak nezmenil. Stav objektu není
optimálni. Evidovány jsou závady na izolaci strechy akumulacních komor a cástecne poškozené
jsou i omítky. objekt také trpí zvýšenou vlhkostí, díky nedostatecnému odvetrání armaturního
prostoru vodojemu a dochází také k prusakum do suterénu armaturní komory vodojemu. V roce
2018 byla provedena odborná prohlídka objektu spolecností Eco Air a byl vypracován návrh
rešení odvetrání objektu. Plechová montážní vrata u objektu cerpací stanice jsou již pomerne
silne zasažena korozí. Oplocení objektu je naopak v relativne dobrém stavu. Nová a plne
funkcní jsou také veškerá uzavíraci šoupata a to díky v roce 2016 provedené výmene. V rámci
výmeny šoupat bylo v roce 2016 provedeno i celkové vypušteni a vycištení akumulacních komor
vodojemu. Vycištení komor vodojemu bylo provedeno také v roce 2019 v souvislosti
s pruzkumem tesnosti akumulacních nádrži vodojemu. V roce 2015 byla provedena oprava
puvodních ocelových obslužných lávek, zábradlí a žebríku. V roce 2017 bylo provedeno
vymalování objektu armaturní komory. V lednu 2018 byly provedeny také sanace nekterých
poškozených omítek. Stavební stav pridružené cerpací stanice je priznivejší. Omítka je
poškozená pouze na západním prucelí. Na strope strojovny se objevují spáry mezi stropními
panely. Bylo zjišteno zatékání vody do stropní konstrukce, a proto byla zajištena nabídka na
sanaci strechy. V optimálním stavu dosud není technologické vybaveni pridružené cerpací
stanice. Jedno z puvodních cerpadel bylo sice v roce 2014 nouzove nahrazeno novým, celkove
ale zustává technologické zarízenI (3 cerpadla + 3 velké TN), naddimenzované a neodpovídá
stávajícím ani výhledovým spotrebám vody. jeho provoz je proto málo efektivní a vykazuje
vysoké spotreby elektrické energie i neúmerné náklady na údržbu a revize zarízení. Na zacátku
roku 2014 byl proveden energetický audit objektu, který potvrdil, že stávajIcI zarízeni není
energeticky optimálni. Doporucena proto byla náhrada stávajÍcÍch cerpadel za jiný, efektivnejší
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typ. Navržena byla sestava dvou cerpadel rízená frekvencními menici s vyrovnávací tlakovou
nádobou. Provozne opotrebený je již také kompresor cerpací stanice. Provozovaná tlaková
nádoba je zatím ve vyhovujIcM stavu a nejsou na ni evidovány revizní závady. objekt je
vybaven telemetrickým zarízením i zabezpecovacím systémem v odpovídajÍcÍm rozsahu.
stávajici zarízeni pro dálkové sledovánI provozních údaju již není podporováno výrobcem a
nejsou k nemu potrebné náhradní díly. Navíc zarízení neumožnuje rozšírenL objekt je vybaven
EZS.

VDJ Hate It - Celkove je stav objektu pomerne dobrý, nebot' objekt v minulosti již prošel
celkovou opravou armaturní komory vodojemu a provedena byla i oprava elektroinstalace. V
roce 2016 se podarilo provést opravu vlhkostí vnitrních omítek, vcetne vycištení pochozi dlažby.
Provedena byla i oprava odvetráni objektu a rešen byl také odvod deštových vod zahrnujÍcÍ
opravu dešt'ových svodu a betonových žlabu. Suterén armaturní komory je i nadále v dobrém
stavu. V roce 2019 bylo zjišteno odmrznutí pochozí dlažby a je proto plánována její oprava.
Vodojem je vybaven merením hladiny, merením prutoku na potrubí cerpané vody z vodojemu
Hate Il a zabezpecovacím systémem. Mírným nedostatkem zustává skutecnost, že vodojem
není vybaven obousmerným merením prutoku na spolecném nátokovém/odberném potrubí s
odpovÍdajicím rozsahem a není tak možné prubežne sledovat množství vody pritékající ci
odtékajÍcÍ z vodojemu za úcelem vyhodnocování poruchovosti vodovodní síte. V dobrém stavu a
plne funkcní je systém dávkování desinfekcního cinidla.

ATS Žežice nová - Jedná se o novou podzemní automatickou tlakovou stanice rízenou
frekvencními menici. Nová ATS je zatím plne funkcní. V poslední dobe dochází k castým
výpadkum frekvencního menice v dusledku nesouladu fází v distribucní elektrické síti. Situace
byla rešena s dodavatelem elektrické energie. ATS je vybavena systémem dálkového sledování
provozu. Od roku 2018 jsou osazeny nové frekvencní menice.

ATS Zdaborská - Po stavební i technologické stránce je stav objektu dobrý a nevyžaduje
žádné zásadní zásahy. V roce 2019 byl obnoven ochranný náter tlakové nádoby.
Technologické zarIzení i elektroinstalace v objektu jsou plne funkcní. Znacnou nevýhodou je
absence prímého prenosu vybraných provozních stavu na centrálni dispecink provozovatele.
V soucasné dobe je prenos rešen provizorne dataloggery - Fiedler.

vdj Orlov - Stav objektu se od predchozího roku nijak nezmenil. Po stavební stránce zustává
objekt v pomerne dobrém stavu. Cástecne poškozeny jsou jen vnitrní omítky a to v dusledku
zvýšené vlhkosti v objektu. Oplocení objektu je provizorne opravené drátenkou s velkými oky. U
technologického vybavení objektu je situace horší. Obslužné lávky, zábradlí a žebríky jsou
puvodní a jsou již zasaženy korozi. Puvodní akumulacní nádrž je z laminátu a nevykazuje zatím
žádné známky opotrebení ci nedostatku. Potrubí a armatury v armaturní komore jsou puvodní a
nejsou v optimálním stavu. Armatury jsou sice funkcní, jsou ale stejne jako vodovodní potrubí
silne zasaženy korozí. Obecne technické vybavení vodojemu bude výhledove vyžadovat
celkovou rekonstrukci. objekt vodojemu není napojen na elektrickou energii. Veškeré napájení
je realizováno prostrednictvím signalizacního kabelu na 24 v z objektu vdj Kozicín Prací. Z nej
je napájena tlaková sonda pro sledování hladiny, cidlo vodomeru pro mereni odtoku vody z VDJ
i elektronické zabezpecení objektu. Stav signaIizacního kabelu mezi VDJ Kozicín Prací a VDJ
není dobrý, zatím je ale funkcní. Akumulacní kapacita vodojemu je dostatecná pro stávající
rozsah zásobovaných lokalit. Není ale již dostatecná pro výhledový predpokládaný nárust
spotreby vody v dusledku uvažovaného nárustu spotrebitelu a rozvoje vodovodní SIte. Proto je
již zpracována projektová dokumentace na rozširenI akumulacní kapacity na vodojemu na 200
m3. V roce 2015 bylo v souvislosti s rušením vojenského újezdu zajišteno prevedení stavby a
pozemku pod stavbou, vcetne oploceného pozemku na mesto Príbram. V návaznosti na toto
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opatrení bylo v roce 2019 požádáno o stanovení ochranného pásma vodního díla v rozsahu
stávajÍcÍho oploceni.

VDJ Kozicín prací - cerpací technika - V majetku mesta Príbram jsou cerpadla k cerpáni
vody z VDJ Prací do VDJ Orlov umístená v akumulacní nádrži VDJ Kozicín - prací. Po
provedené výmene poškozeného cerpadla v roce 2015 jsou v soucasné dobe obe cerpadla
funkcní. Hydraulickou studii byly navrženy parametry pro nová cerpadla, která by umožnila
cerpat maximální množství vody stávajícím kapacitne omezeným výtlacným radem pro potreby
dalšího územního rozvoje napojených lokalit. Na základe studie byla poptána odpovÍdajÍcL
cerpadla.

1.5 Vodovodní SIt'

Obecné hodnocení: Vodovodní SIt' ve meste Príbrami a pridružených osadách není obecne
v optimálním stavu. Stav jednotlivých úseku vodovodního potrubí je závislý zejména na jejich
stárí a kvalite použitého materiálu. Naprostá vetšina vodovodní SIte vcetne armatur je stárí 50-
80 let a blíží se tak hranici své predpokládané životnosti. výjimku tvorí pouze nove vymenené
rady. Procento obnovy síte je ale obecne velice nízké, což vede k dalšímu postupnému stárnutí
a zhoršováni technického stavu. To se již soucasné dobe projevuje zvýšením poruchovosti
vodovodní SIte i narustajícím negativním ovlivnením kvality pitné vody v dusledku pokracujÍcÍ
koroze stárnoucích potrubí.

Stav potrubí - koroze/inkrustace: Mnohé puvodní vodovodní rady jsou již v soucasné dobe
zasaženy korozí a v odebíraných kontrolnIch vzorcích bývá v ojedinelých prípadech zjištován
zvýšený obsah železa. Zatím se situaci darí rešit pravidelným i operativním odkalováním
vodovodní SIte. Postupné stárnutí vodovodní síte vede k potrebe castejšího odkalování a tím i
k vyšším spotrebám proplachové vody s negativním dopadem na efektivitu hospodareni s
vodou. Nejvíce ohrožené jsou zpravidla koncové cásti vodovodního systému z litinových ci
ocelových potrubí s dlouhou dobou zdržení a minimálním odberem. jedná s napríklad o
koncové cásti v Príbrami If, lV a lX. U nejstarších úseku vodovodních potrubí je pri opravách
poruch ci výmenách prípojek pozorováno významné omezení prutocných profilu inkrusty.
Omezeni prutocného profilu zhoršuje jak tlakové tak kapacitní pomery v oblastech
zásobovaných z techto radu. Naopak dobrá je situace u nove vybudovaných nebo
rekonstruovaných úseku vodovodní (Mariánská, CSL Armády, u kruhového objezdu o Dolní
obory, Rožmitálská, RiegeroVa, Breznická atd.). V dobrém stavu je také nový prívodní rad ON
150/200 z Príbrami VIII do Zežic. V roce 2017 byl vymenen puvodní vodovodní rad OC 50
v oblasti Svaté Hory.

Poruchovost: I pres zvýšenou obnovu vodovodních radu provádenou zejména v posledních
letech zustává stále vetšina vodovodního potrubí ve špatném stavu a vykazuje zvýšenou
poruchovost. Nejvíce poruch je vedle špatného technického stavu a stárí potrubí
zaznamenáváno také v souvislosti s horizontálními pohyby pudy pri jejím promrzání a
nasákávání v zimním a jarním období a to casto ve spojitosti se špatnou kvalitou materiálu
potrubí nebo nevhodným podsypem. Vysoká poruchovost je zaznamenávána i presto, že
tlakové rozdeleni vodovodní SIte je pomerne optimálnI a oblasti s vysokým provozním tlakem je
minimum. Prehled nejvíce poruchových úseku vodovodní síte je uvedeno v následující tabulce:
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lokalita " ' rad.
Lazec ' OC 150 + AC DN 300
PB VIl -Jana Drdy, Šeríková, Sadová LT DN 80-150 (rady navíc na soukromých

pozemcích)
PB || - Na Leštinách, Fantova Louka, Pod LT 200 (navíc i nedostatecná kapacita)
Hvezdárnou
PB ll Lucní, Partyzánská, Bytízká, Alšovo LT 60
námestí
PB ll Jiráskovy sady L 175
PB ll Žižkova L DN 100

PB ll Ondrákova LT 60
PB Ill - Sázky LT 150, 100 a 80
PB j|| — Smetanova LT 150
PB lV A.Jiráska L ON 65 - zkapacitnit na min. DN 90
PB IV, J. Wolkera L DN 60 (cca 100 m)
PB IV, Anenská L DN 80 (cca 211 m)
PB VIl Prof.Pobudy, Na Svahu, Zežická L DN 60
PB VIl a PB VIII Obecne všechna LT potrubí budovaná v 60-

80 letech.
PB VIII — kolektor OC 300 vcetne odbocek - uložený

v kolektoru
PB Il - Obecnická ulice LT 60
PB VI - Prokopská ulice LT 125, cástecne již (cca 60 m) vymeneno pri

havárii pri výstavbe kanalizace
PB Ill - Komenského námestí Propojovací potrubí L 100 do ulice Purkynova

vcetne šoupat
PB Ill - Purkynova ulice L 50
PB VIII - vnitroblok Cechovská mezi c.p. 58 - Puvodní potrubí L 80, L 100 " potrubí L 150,
61 parc. 715/70, /193, /163 - vcetne úsekových šoupat a domovních

uzáveru
pb viii - propojovací potrubí z ulice Puvodní potrubí L 300
Seifertova do ulice Budovatelu dle

Prehled nejvíce poruchových radu vodovodní SIte a radu ve špatném technickém stavu

Kapacita: Vetšina vodovodních radu je s ohledem na pokracujÍcÍ trend poklesu spotreby pitné
vody kapacitne dostatecná. výjimkou jsou pouze nekteré úseky vodovodní síte, kde došlo
v posledních letech k vetšímu rozvoji zásobovaných nemovitostí. Prehled nejvíce
problematických úseku vodovodní sIte z hlediska kapacity je uveden v následující tabulce.

Prehled kapacitne omezených radu vodovodni SIte
lokalita rad. poznámka
Prumyslová zóna - Balonka LT 150 stávající dimenze tohoto radu neumožnuje

uspokojit velký zájem o napojování nových
lokalit a prumyslových areálu.

PB VI - K Podlesí PE 63 v úseku CSAD až Podlesí. Neprevede vetší
množství vody, omezeno napojení
odberatelu. Problematické odkalování

PB ll - Na Leštinách, Fantova LT 200 Rad navíc i poruchový a ve špatném
Louka, Pod Hvezdárnou technickém stavu. Omezuje možnost

napojeni rozvojové zóny U Hvezdárny a
Fantova Louka.
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Clenení síte, tlaková pásma: Usporádání distribucních a tlakových pásem vodovodu je celkove
vyhovujÍcÍ. Nedostatky jsou zaznamenány pouze v malých lokálních oblastech.
V roce 2015 se podarilo zlepšit situaci v oblasti pásma CS Husa (ulice Fibichova, Ondrákova,
Hornická a cást Tr. Kpt. Olesinkého), kde bylo vybudováno samostatné redukované pásmo
osazením redukcního ventilu. V roce 2018 se podarilo provést i výmenu nekterých uzaviracIch
šoupat, pro striktní oddelení redukované oblasti.

Vyšší provozní tlak, potvrzený i hydraulickým modelem zpracovaným v rámci generelu
zásobování pitnou vodu zatím zustává v oblasti Dolní Obory (ulice Podskalí). Uvažováno je zde
o osazeni redukcního ventilu na odbocce DN 175 do této oblasti z výtlacného radu z ÚV
Hvezdicka. Potíže s vysokým tlakem jsou evidovány i nadále v nejnižších cástech prumyslové
zóny Balonka a v cásti spotrebište Sázky.

Naopak nízký provozní tlak je zaznamenáván v oblasti areálu Svatá Hora, a ulici Pod Haldou
(C.p. 459-462). Nízký provozní tlak bývá také registrován v nejvyšších cástech lokality Nová
Hospoda a to výhradne pri odkalováni vodovodní site a odberech vody z hydrantu. Pro zlepšení
situace v oblasti Svaté Hory byla již zpracována projektová dokumentace technického opatrení
- vybudování automatické tlakové stanice v objektu VDJ Husa a zahájena byla již i realizace
této stavby. Dlouhodobe nízký tlak je také evidován v horní cásti osady Orlov tesne pod
vodojemem i zde se ale již realizuje opatreni pro jeho zvýšení.
Clenení vodovodní site na samostatne bilancovatelné distribucní oblasti nedoznalo oproti
predchozímu roku žádných zmen a není tak stále dostatecné. V soucasné dobe je na vodovodní
síti zrízeno pouze nekolik vodomerných šachet, z nichž pouze ctyri jsou provizorne osazeny
dataloggery Fiedler pro prenos informací o prutocích na dispecink provozovatele. Tento pocet je
z hlediska pružného a operativního vyhodnocováni poruchovosti vodovodní site naprosto
nedostatecný a pri požadavku na další omezování podílu vody nefakturované je nezbytné pocet
úsekových meridel zvýšit. Jako výhodné se jeví zrízení vodomerné šachty v ulici Evropská
vcetne souvisejÍcÍho osazeni úsekových šoupat, pro bilancovánI dodávek vody do spodního
tlakového pásma.
Z hlediska kvality vody je problematická je také absence zokruhování nekterých cásti vodovodní
SIte, kde v koncových oblastech dochází ke zhoršováni její kvality. V soucasné dobe jsou
registrovány potíže zejména v oblasti Príbrami lX - Nová Hospoda a Príbrami V oblasti ulic
Táborská - Na planinách, kde chybí propojení v koncových cástech obou ulic. Také zde se od
lonského roku situace nijak nezmenila.

Stav armatur: Obecne není stav armatur na vodovodní síti optimální. Vetšina úsekových
uzáveru není funkcní. Díky tomu jsou veškeré manipulace (odstávky potrubí, napouštení,
dohledávání poruch, odkalování) málo operativní a postihuji casto neúmerne rozsáhlé oblasti i
pocty odberatelu. velký pocet nefunkcních uzáveru je evidován také v Príbrami Il a Ill. Naopak
v oblasti námestí 17. listopadu a okolních ulic byla vetšina sekcních uzáveru v letech 2011 a
2012 vymenena a armatury jsou tak pIne funkcní. V dobrém stavu jsou také po provedených
rekonstrukcích armatury v Mariánské ulice, v ulici Ve dvore a v cásti ul. politických veznu,
Riegerova, Breznická atd. V roce 2016 se podarilo opravit požární hydrant v ulici Budovatelu a
také podzemní hydrant s domovním uzáverem pred c.p. 140 v Príbrami lX. V roce 2015 pak
byla také opravena nekterá nefunkcní šoupata v ulicích S.K. Neumana, G. Khola, a Kutnohorská
a to v rámci rekonstrukci povrchu v techto ulicích. V roce 2016 byla provedena výmena
nekterých nefunkcních šoupat a to v ulicích Cechovská/Budovatelu 2 ks, Milínská 3 ks,
Legionáru, Csl. Armády, Tremošenská, Písecká, Libušina, jiráskova (vše po 1 ks).
Rekonstruována byla také armaturní šachta v križovatce K Drkolnovu, Podbrdská. K výraznému
zlepšeni došlo díky výmene úsekových šoupat v ulicích Jiráskova a Pod Haldou provedené pri
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rekonstrukci šoupat v armaturní komore VDJ Brezové Hory. V roce 2017 pak byla provedena
výmena nekterých klcových šoupat v ul'c'ch A J"ráska, jana Drdy, Dlouhá, Žež'cká.
Strakonická U pruhonu a v križovatkách ulic Strakonická/KIatovská, Strakonická/Táborská a
Drkolnovská/Táborská. V kvetnu 2018 již byla provedena také výmena nefunkcních šoupat a
hydrantu v ulici Seifertova a v ulici U nemocnice. V roce 2019 byla provedena výmena šoupat
v ulici J. A. Alise, Ke Korábu a zrušena byla šachta v ulici pod Haldou a byla nahrazena novým
zemním šoupetem. V roce 2020 byla provedena výmena šoupete v križovatce Heyrovského a
Horymírova.

Prehled nejduležitejších zbývajIcich nefunkcních šoupat ci hydrantu je uveden v následujíci
tabulce:

lokalita " " armatura . poznámka
PB ll - Charvátova požární hydrant

PB VIl - Družstevní u c.p. 242 Nadzemní hydrant ' protéká, musí být uzavren na
šoupe

PB Il - U plynárny (SENCO) ' Podzemní požární protéká, musí být uzavren na
hydrant šoupe

PB III - Križovatka Smetanova - 1 ks úsekové šoupe Na radu LT 50
Krátká
PB Ill - Smetanova u c.p. 387 Podzemní hydrant
PB VI - Spálená ulice Úsekové šoupe
PB VIl - Pod Haldou Úsekové šoupe
PB VIl - Po Haldou u c.p. 173 chybející šoupatový uzel Doporuceno osadit 3 ks

. úsekových šoupat
PB VIl - Komenského Úseková šoupata 2 ks
PB || . - Jasná , Koperníkova Úsekové šoupe 4 ks
PB lX u c.p. 129 . Úsekové šoupe 3 ks spojit se zrušením šachty
PB Ill propojeni Komenského Úseková šoupata 3 ks
námestí a úl Purkynova
PB Ill propojeni Komenského Úsekové šoupe 1 ks.
námestí a úl Jungmanova
PB Ill propojení Komenského Úsekové šoupe 1 ks.
námestí úl Dlouhá
PB Ill, ulice Krátká Úsekové šoupe 2 ks DN 80
PB III Milínská ulice v križovatce úl. Milínská

- Mixova - 3 ks šoupat,
u Cp. 121 - 1 ks šoupe, u
Cp. 116 - 1 ks šoupe,
naproti Cp. 109 -
presunuti do zeleného
pásu smerem k
parkovišti - 1 ks šoupe,
u Cp. 151 - 2 ks šoupat

PB lV - križovatka ulic Anenská a Šoupe u požárního
A. Jiráska hydrantu DN 100
PB lV - križovatka ulic A. jiráska Úsekové šoupe DN 80

a Lipová
PB lV - križovatka ulic A. Jiráska Úsekové šoupe DN 60

Prehled nejduležitejšIch nefunkcních šoupat a armatur
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a Wolkerova
PB lV - križovatka ulic A. Jiráska Úseková šoupata ON
a P. Bezruce 200 a DN 150

v armaturní šachte
PB lV - križovatka ulic Úsekové šoupe DN 80
Hornických ucnu a M. Gorkého vcetne hydrantu
PB Víl, úl Legionáru - armaturní Úseková šoupata 2 x DN
šachta u požárního hydrantu 300 a 1 x DN 400
PB VIl, úl Jana Drdy u. c.p. 491 a 2 x výmena šoupete a 1
495 x hydrantu
PB ti - križovatka ulic Plzenská a Úseková šoupata 1 x DN
Hradební 200 al x DN 50
Príbram V, ulice Prachatická Dva hydranty u c.p. 123

a 124.
Brod, areál šachty 6. - c.p. 41 " prípojkový uzáver ' Navrhujeme vymenit v rámci

plánované rekonstrukce
komunikace

Ve špatném stavu jsou také nekteré domovní uzávery na vodovodních prípojkách.

Prehled lokalit s potrebnou obnovou domovních uzáveru je uveden níže:

Prehled lokalit s prioritní potrebou obnovy domovních uzáveru

lokalita armatura
PB III Komenského námestí 5 ks domovních uzáveru

pro c.p. 249-244
PB VIl, úl. Jana Drdy, Cp. 498, 7 ks domovních uzáveru
536

PB ll, úl Hradební, c.p. 68 1 ks domovní uzáver
PB II , jiráskovy sady, c.p. 1008 1 ks domovní uzáver
PB VIII - vnitroblok Cechovská Veškeré domovní

mezi c.p. 58 -61 parc. 715/70, uzávery
/193, /163 -
Pb Vlll - školní ulice, c.p. 76 1 ks domovní uzáver
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2. Odvádeni a cištení odpadních vod

2.1 Obecné zhodnocení stavu

stávajIcI systém odvádení a cištení odpadních vod lze považovat obecne za vyhovující.
Nutné je ale vyrešit kapacitní omezení a vysoké provozní opotrebení stávajÍcÍ cistírny odpadních
vod a také nekteré nedostatky stokové sIte
a to jak z hlediska vlastního technického stavu, tak z hlediska kapacitního omezení. Pro
upresneni kapacitních možnosti MCOV Príbram byla v listopadu roku 2015 spolecností
Centroprojekt, a.s. vypracována odborná studie. Z ni vyplynulo, že kapacita COV umožnuje
dostatecne úcinné cišteni odpadních vod pri stávajicim i výhledovém stavu pouze v prípade
prumerného zatížení. Pri plném zatIžení mohou již v soucasném a samozrejme i výhledovém
stavu napojených odberatelu nastat potíže s plnením predepsaných limitu v ukazateli celkový
dusík. V roce 2019 byla vypracována návazná studie ,,COV Príbram - Vyhodnocení dat
provozního sledování a výpocty maximální kapacity mechanicko-biologického stupne a
kalového hospodárství". Studii vypracovala firma AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. Celková
maximální kapacita MCOV Príbram byla studii stanovena 67 100 EO. Maximálni zatížení
biologického stupne cistírny bylo vypocteno 44 700 EO. Prumerný denní prutok byl vypocten 14
800 m3/den. Dále bylo zjišteno, že v parametru celkový dusík a celkový fosfor je již kapacita
MCOV zcela vycerpána. Pro zajišteni dostatecné úcinnosti cištení odpadních vody pri
špickovém zatížení bylo studii doporuceno provedení konkrétních technických a investicních
opatreni. Do doby zajišteni dostatecné kapacity MCOV, bude povolení napojováni dalších
producentu na stokovou SÍt' povolováno pouze podmínene tj. s tím, že stavba nových objektu a
nových kanalizacních prípojek bude sice povolena, ale vypouštení odpadních vod z nich bude
umožneno a až po provedeni celkové rekonstrukce a intenzifikace COV. O situaci jsme Vás
informovali podrobne našim dopisem c.j. TÚP/O20800070189/2020 ze dne 11.6.2020.
V soucasné dobe je pripravováno výberové rízení na zpracováni PD a další inženýrskou cinnost
pro provedeni celkové rekonstrukce a modernizace cistírny odpadních vod.

Také stav stokové sIte není optimálnI a díky nízkému procentu její obnovy se navíc postupne
zhoršuje. Prehled nedostatku stokové síte je podrobne specifikován dále v této zpráve.

Úroven cišteni a kvalita vycištené odpadní vody plne odpovídá platným právním predpisum.

Dokumentace a doklady: Pro systém odvádeni a cišteni odpadních vod jsou k dispozici
potrebné dokumenty, doklady a odpovidajÍcÍ vodohospodárská povoleni. Zpracována je digitálni
mapa kanalizacní SIte, z cásti formou skutecného zamerení a z cásti formou digitalizace
vstupních papírových podkladových map. v roce 2011 byl vypracován generel kanalizacní SIte,
který již vyžaduje celkovou aktualizaci. V soucasné dobe se pripravuje výber zpracovatele
aktualizovaného generelu. Kanalizacní rád stokové sIte je upraven podle nejnovejších poznatku
a IegidativnIch požadavku.
V polovine roku 2013 bylo požádáno o povolení provozu cov jako vyjmenovaného
stacionárního zdroje, z duvodu zmeny legislativy v oblasti ochranyv ovzduší. V roce 2019 byl
aktualizován Havarijní plán MCOV. Aktualizace provozního rádu MCOV byla z duvodu celkové
plánované rekonstrukce odložena na dobu po jejím dokoncení. Nedostatkem zustávají nekteré
neaktuální dohody vlastníku provozne souvisejÍcÍch vodovodu a kanalizací, které by mely být
uzavreny dle §8 dst. 3) zákona o Vak. Jedná se zejména o dohody s obcí, Háje, kde je treba
aktualizovat stávající smlouvu uzavrenou se Svazkem obci. Úpravu vyžaduje také stávajícI
dohoda uzavrená se Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Príbram a to tak, aby
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respektovala aktuálni vlastnictví jednotlivých cásti vodovodu a potrebu odvádení odpadní vody
do majetku Svazku obcí z Nové Hospody a obce Bytíz vcetne veznice. Dohoda byla uzavrena
v roce 2017 na provozne související kanalizace s obci Podlesí vcetne Osady Orlov a obcí
Trhové Dušníky. Také ješte nejsou uzavreny všechny dohody vlastníku mezi mestem a
soukromými investory.

2.2 Stoková sít'

Obecné hodnoceni: Oproti predchozímu roku se stav stokové sIte nijak významne nezmenil.
výjimkou je pouze provedená celková rekonstrukce kanalizace v ulici Riegrova. Stav i stári
kanalizacní síte je ve vetšine oblastí mesta podobné jako u site vodovodní. Vybrané úseky
kanalizacních stok, zejména tech nejstarších nebo ne zcela dobre provedených jsou ve
špatném stavu a dochází u nich k propadum. V roce 2015 se podarilo rekonstruovat
problematickou kanalizacní stoku v ulici Kutnohorská a rekonstruována byla i stoka v ulici
Riegrova, kde bylo zároven vyrešeno oddeleni deštových vod položením nové samostatné
dešt'ové kanalizace. Provedena byla také výmena poruchové kanalizace v ulicích K dolu Marie a
Majerova. V roce 2016 pak došlo k dalšímu zlepšení stavu kanalizace provedením rekonstrukce
stok v ulicích S.K. Neumana, Pivovarská, spojovací a Na príkopech. V roce 2017 probehly
výmeny cásti dešt'ových a jednotných kanalizacních stok v rámci výstavby parkovišt' v lokalitách
Drkolnov Triangl a Drkolnov - u hrbitova. V roce 2018 pak probehla rekonstrukce cásti stoky LA
na Sázkách. V roce 2019 byla provedena cástecná výmena zdené kanalizace v križovatce ulic
Prokopská a Mariánská v Príbram VI a také výmena poškozené kanalizace v úl. Legionáru -v
návaznosti na budováni parkovacích mist a povrchu komunikací. Dále byla v roce 2019
výmena porušené puvodní betonové kanalizace v úseku Svatá Hora - Alšova ulice. V roce 2020
se pak podarilo cástecnou rekonstrukcí zlepšit stav kanalizace v ulici Tremošenská. Nejhorší
stav stok je i nadále evidován v ulici, Prokopská (jednak celý úsek od VDJ Brezové hory na
námestí, a dále úsek mezi c.p. 554 až do ulice Pod šachtami) , nám J.A. Alise, Brezohorská,
Charvátova, Obecnická, Sportovní, Hradební (za Uranem) , Gen. Tesaríka, Kpt. OIesinského až
po ulici Jinecká, Plzenská (K 400 mezi zahradnictvím a bytovými domy c. 60-64), Anenská, , j.
Wolkera, spojovací stoka mezi ulicemi Pod šachtami a Na Vyhlídce a stoka B200 z areálu
šachty 6 do hlavního sberace Brod - Príbram a špatný je i nadále stav kanalizacních sberacu -
šachta 9 - Sázky, neopravené zbývajIcI cásti sberace Brod - Nový rybník a kanalizacního
sberace k CS odpadních vod Podlesí. Tyto sberace vedle potíží se špatným technickým stavem
také vykazuji vysoké zatížení balastními vodami a zpusobují hydraulické pretežováni dalších
cásti stokové site doprovázené nekdy i výtokem odpadních vod z revizních šachet na povrch.
Situaci na stoce u Nového rybníka se podarilo cástecne zlepšit již provedenými prvními etapami
jejího cištení a rekonstrukce. V ulici Mixova byly zaznamenány stížnosti na prusak odpadních
vod z betonové stoky DN 500. V optimálním stavu není také ražená štola v Príbrami I, kde není
provedeno vystrojení dna a sten u dešt'ové cásti a dochází k vymnáni podkladnIho betonu a
odírání sten. Nevýhodou kanalizacní sIte jsou casté krádeže kanalizacních poklopu, zvlášte
v okrajových cástech mesta. To má negativní dopad na ekonomiku provozování kanalizace i
bezpecnost obyvatel mesta.

Prehled jednotlivých stok, které jsou v havarijním technickém stavu, je uveden v následujÍcÍ
tabulce.

Ctvrt ulice DN stav potrubí Poznámka.

PB 1 Severní, Na Vršku C 400,500 nevyhovuiLcÍ rozpadlé RŠ

Charvátova C 500 nevyhovuiÍcÍ rozpadlé RŠ

Hradební (za OC Uran) B 500 rozpadlá

Hradební (za OC Uran) K300 rozpadlá
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Gen.Tesaríka K 300 rozpadlá
Mezi Hornickým a václavským Rozpadlá zdená
námestím Z 60-80 kanalizace

PB 2 Fibichova K 400, B 500 nevyhovuiÍcÍ propadá se , poruchy

Kvetenská B 400,500 nevyhovujÍcÍ propadá se , poruchy

Sevastop.námestí B 400 nevyhovujícl Kapacitne nevyhovujÍcÍ

Mánesova B 500 nevyhovujÍcÍ kapacitne, rozpadá se

Ivana Olbrachta B 500 nevyhovujíc rozpadá se,

Strelecká B 800 nevyhovujÍcÍ propadá se , poruchy
Na Leštinách, Lucní, Al.nám. B 300,
Partyzánská, Fantova louka 500,600,800 nevyhovujicI propadá se , poruchy
Žižkova, Kpt. Olesinského B 600 a B 300 nevyhovujÍcÍ rozpadá se

.. . rozpadá se, probíháObecnická B 300 nevyhovujlc| príprava PD

U c.p. 12 Z 70/70 rozpadlá zdená kanalizace

. . .. . Staré b. potrubí ve špatnémJinecka B500, B400 nevyhovuj|ci stavu, rozpadlé RŠ

Navrhujeme spojit
Purkynova, Komenského s plánovanou rekonstrukcf

PB 3 námestí, Alešova B500, B 300 nevyhovujÍcÍ komunikace.
K300,250 (stoka

Šachta 9 - Sázky LA) nevyhovujÍcÍ nabírání balastu
Netesná kanalizace,
dochází k prusakum
odpadní vody do okolních

Mixova B 500 nevyhovuji nemovitosti.
Špatné

Dešt'ová B 1000 kanalizacní
Splašková B pripojky/stoka Špatné kanalizacní

Prokopská 800/K300 vyhovujLcÍ prípojky/stoka vyhovujLcÍ
probíhá frézováni a
rekonstrukce po etapách

PB 4 U rybníku Nový K 400 ( stoka V) nevyhovujÍcÍ
Popraskané kanalizacní
potrubí dochází k rozpadum

Anenská B"K 500 Rozpadá se a propadání komunikace
Popraskané kanalizacní

spojovací stoka mezi ulicemi potrubí dochází k rozpadum
Pod Šachtami a Na vyhlídce B"K 500 Rozpadá se a propadání komunikace

Popraskané kanalizacní
potrubí dochází k rozpadum

Wolkerova B+K 500 Rozpadá se a propadání komunikace

PB 5 Drkolnovská K 400 nevyhovujÍcÍ poruchy rozpadá se

PB 6
Prokopská, nám.j.Alise, B 200, propadá se , poruchy ,
nám.H.Klicky, Zd.40/50,90/60, nevyhovujÍcÍ probíhá príprava PD.

100/100
propadá se , poruchy,

V ulici Tremošenská cást
B 300, Oc 300, kanalizace vymenena

Tremošenská, Libušina, Skalní Zd.30 nevyhovujIcí v roce 2020.
Prokopská úsek mezi c.p. 554 Rozpadá se a je nevhodne
až do ulice Pod šachtami K300/200 nevyhovujÍcÍ rešené lomeni stoky.
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V míste zaústeni dochází
k castému ucpání a
následným poruchám.

PB 7

Osvobození, E.Beneše K 300, 250, 200 nevyhovujÍcÍ propadá se , poruchy

Brezohorská K 300 nevyhovuiící propadá se , poruchy

Ve dvore K 400 uvnitr dvora nevyhovuiÍcÍ propadá se , poruchy

U druhé polikliniky K300 nevyhovuiící propadá se , poruchy
Nevyhovující
v horní cásti od

Pod cetovým pahorkem K 300 výmeníku p'opadá se , poruchy

jana Drdy, deštová kanalizace B 400 nevyhovuiÍcÍ
PB 9

Polní K 400 nevyhovuiíci nabíráni balastu
popraskaná riziko havárie + nabíránI

protifašistických boiovníku K 300 kanalizace balastu
Rozpadá se, netesné a

Brod Šachta 6 - sberac Brod - porušené šachty, nabírání

- Príbram B200 nevyhovujicí balastu.

Hydraulická kapacita, sklon potrubí: Posouzeni hydraulické kapacity stávajÍcÍch stok bylo
provedeno pro soucasný výhledový stav v generelu odvodneni zpracovaného v roce 2011.
Vedle vlastního nedostatecného profilu stok, se na nekterých místech kanalizacní síte podM na
omezeni hydraulické kapacity také nedostatecný ci nevyrovnaný sklon, nebo dokonce protispád.
Prehled stok, které se jeví jako kapacitne nedostatecné, je uveden v nás|edujÍcÍ tabulce.

Oznaceni
stoky úsek stav potrubí Poznámka.

Má vliv i na pretížení
al pb VIl -ui. politických veznu nedostatecná kapacita bocných stok.

AE1 PB Ill - Rynecek protisklon

B PB Ill - Rynecek,U Tržnice Protisklon a nekapacitní pronl
nedostatecná kapacita,

BI PB III - Ul. Milínská nevyrovnaný podélný sklon potrubí

D PB VI - U Litavky cástecne protisklon

D1,B3 PB lV - Na Vyhlídce nedostatecná kapacita
nedostatecná kapacita, cástecne

PB VIII - U Státního protisklon v míste napojení do štoly
LC,A1 okresního archivu Al

LB PB VIl - Ul. Bratri Capku nedostatecná kapacita, malý spád
protisklon, má vliv na omezenou

PB V - Drkolnovská, prutocnost bocních stok LF6-1,
LF6 Družstevní LF6-2

Již provedena první a
druhá etapa rekonstrukce
a zkapacitnení na ON
600. Probíhá príprava PO
na zkapacitnení další

nedostatecná kapacita, prorustání cásti v úseku Novák -
V PB VIII - Brod- Fialuv rybník koreny, minimálni sklon Junior klub.
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Je pripravována PD na

VA PB VIII - Sportovní ulice nedostatecná kapacita, malý spád zkapacitnení stoky.
nedostatecná kapacita,

XB PB 1,ll - KPT OIesinského nevyrovnaný podélný sklon
PB I, ll - Lázenská trída, KPT

XB4 OIesinského protisklon

XB5 PB II - Ul. Jasná nedostatecná kapacita

ZatIžení balastními vodami: Oproti lonskému roku se situace v oblasti zatíženi kanalizace
balastnkni vodami nezmenila. Soucasná úroven zatíženI stokové sIte balastními vodami tak
nadále zustává prijatelná a odpovídá bežnému a toterovatelnému standardu pro jednotnou
kanalizacní sIt daného stárí a stavu. Na stokové síti nejsou registrovány významné zdroje
balastních vod s výjimkou nevyhovujÍcÍch úseku stokové sIte, zejména pak dlouhé prIvodni
stoky V Brod - Nový Rybník. Jako balastními vodami výrazne zatížené se jeví v povodí
odlehcovací komory OK2A - Nábreží, kde muže být situace cástecne zpusobována drenážními
vodami z vlakového nádraží.
Ke zlepšeni situace naopak prispelo provedení sanace revizních šachet na páterním sberaci
v údolí Litavky (stoka D). Z hlediska obecného stavu není s výjimkou omezováni zaústení
srážkových vod v rozvojových lokalitách a rekonstrukci cásti stokové síte ve špatném
technickém stavu treba pro omezení podílu balastních vod prijímat v soucasné dobe žádná
speciální opatrení. Mesto Príbram se ale zavázalo v rámci poskytnuté dotace na rekonstrukci
COV k postupnému snižování podílu ba|a$tních vod z duvodu snížení hydraulického zatížení
rekonstruované COV.

2.3 Objekty stokové site

PCS OV Cervená - V roce 2017 byla osazena nová cerpadla místo puvodních provozne
opotrebených a v roce 2018 pak k osazeni nových výkonných cerpadel. Došlo tak k mírnému
zvýšeni úcinnosti cerpání vody. I nadále je ale kapacita cerpací stanice nedostatecná. Navíc
stále dochází k nátoku velkých množstvích balastních vod do cerpací stanice. stávající stav cs
(zejména velikost výtlacného potrubí a hlavního el. jistice) již neumožnuje osazení výkonnejších
cerpadel,. výhledove je potreba problematiku rešit a to jednak omezením podílu balastních vod
a jednak celkovou rekonstrukcí cerpací stanice vcetne elektroinstalace pro umožneni osazení
cerpadel s vyšším výkonem. Po stavební stránce je objekt v dobrém stavu a nevyžaduje žádné
opravy.

PCS OV Podlesí - Stav objektu nové cerpací stanice po provedených zmenách zustává
vyhovující a její provoz je bezproblémový. Nezbytnou podmínkou bezproblémového provozu
zustává pravidelné cištení a težení puvodní akumulacní jímky jedenkrát za 14 dní. V roce 2019
se predpokládá osazeni deskového uzáveru na nátoku do puvodní jímky pro snazší možnost
pravidelného cištení. Provoz cerpací stanice nadále komplikuje vysoký podíl balastních vod
pritékajÍcÍ do kanalizacního sberace V (v údolí Litavky). Trvajicim nedostatkem je také potreba
rucního zprovoznování cerpací stanice po výpadku elektrické energie. PCS OV samostatne
nenajede do automatického provozu a je nutná úcast pracovníku údržby. V soucasné dobe je
proto zpracováván spolecnosti Willo návrh technického rešení.

Odlehcovací komory - Problematika odlehcovacích komor doznala díky novele Zákona o
vodách od predchozích let podstatných zmen, z nichž mnohé nejsou ješte po právní ani
technické stránce zcela dorešeny. V každém prípade aktuálne probíhá v souladu s novelou
zákona vyrizování povo|ení k vypouštení odpadních vod z odlehcovacIch komor, které nechrání
stokovou SIt' pred hydraulickým pretížením (zejména bezpecnostní prepady z COV, hydraulické
odlehcovace na nátoku a v areálech COV apod.) U odlehcovacích komor, které chrání
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stokovou sIt pred pretížením, bude treba do roku 2022 overit, zda budou splnovat technické
požadavky na jejich výstavbu a provoz (konkrétní technické požadavky ale zatím nejsou k
dispozici a na státní úrovni probíhá jejich príprava). Vypouštení odpadních vod z komor
nechránÍcÍch stokovou sIt pred pretíženIm a z odlehcovacích komor nesp|nujÍcÍch technické
požadavky na provoz a výstavbu bude podléhat zpoplatnení a bude mít zásadní dopad do výše
ceny stocného. je také možné, v souvislosti se zpoplatnením takového vypoušteni bude
nezbytné tyto komory doplnit o zarízení pro mereni prutoku (príp. sledování cetnosti prepadu)
prípadne zarIzeni pro automatický odber vzorku, což bude predstavovat znacné investicní
náklady.

2.4 COVPR/BRAM

jak ukázala odborná studie zpracovaná v listopadu 2015 spolecnosti Centroprojekt, a.s., i
následná studie zpracovaná spoIecnostI AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. v roce 2019, je
kapacity cistírny odpadních vod menší, než puvodní uvádená projektovaná hodnota a to
zejména v parametru celkový dusík. Celková maximální kapacita MCOV Príbram byla studií
stanovena na 67 100 EO. I dosažení této kapacity je vázáno na provedeni ve studii
doporucených opatrení. V soucasné dobe je aktuální kapacita z pohledu odstranování dusíku
vycerpaná a není možné do doby realizace doporucených patrení povolit další vypouštení
odpadních vod do stokové SIte.
Po stavební stránce je stav cov uspokojivý.
Stav strojního vybavení se sice v posledních letech darí zlepšovat díky provedeným
strednedobým opravám, i tak ale není stav nekterých puvodních strojních zarízení dobrý a bude
treba je v rámci celkové rekonstrukce obnovit. velkým prínosem bylo zejména provedeni
strednedobých oprav dmychadel a rekonstrukce vyhnívací nádrže vcetne vystrojeni. Výraznou
pomocí bylo i osazení nového hydraulického drapáku šterku. Nekterá zarízení COV jsou ale
stále puvodní a jsou v provozu od provedené rekonstrukce v roce 2007/2008., Mikrositové filtry
a dávkovací cerpadla ¶okulantu se dosud nepodarilo opravit, protože zarIzeni potrebují
komplexní posouzeni odbornou firmou zamerené na kapacitu a vhodnost zarízeni k soucasným
potrebám provozu.

V dobrém stavu je také vyhnívací nádrž a to po v roce 2017 provedené celkové rekonstrukci. Po
provedené výmene jsou také aeracní elementy v obou linkách a to vcetne míchadel. Od roku
2018 je nová také pohonná jednotka u cesli Huber. V roce 2019 se podarilo provést také
výmenu poruchových kyslíkových sond za nové vcetne nových prevodníku. Mereni a rízeni
aerace tak již probíhá bez komplikaci.

Po provedené realizaci odvodnení prostoru za ceslovnou již nedochází k vyplavováním
strojovny cerpadel a dmychadel na nové lince COV.
Na jare roku 2018 se podarilo vyrešit dlouhodobé problémy s funkci dopravníku vylisovaného
kalu. Instalovány byly nové silnejší prevodovky. K výraznému zlepšeni již také došlo u vIrového
separátoru. Pred nej byly v roce 2018 osazeny automatické mechanické cesle, cÍmž se vyrešili
potíže s jeho zanášením mechanickými necistotami. Dobrý stav je také evidován u plynojemu a
jeho strojovny a to díky výmene plynojemu za nový a provedené rekonstrukci strojovny
provedených na jare roku 2018. Pri té príležitosti byl osazen i záložní ventilátor plynojemu.
Vymenen byl i nefunkcní horák zbytkového plyny vcetne souvisejiciho plynovodu a zároven bylo
osazeno nové mereni spotreby plynu, které již vyhovuje požadavkum právních predpisu. V roce
2018 byly také puvodní nevhodné pocítace rídÍcLho systému nahrazeny novými, urcenými pro
trvalý provoz. Z puvodních nedostatku a závad na COV tak zbývá vyrešit jen špatný stav
elektrorozvadecu v objektu SO 024 a SO 026, absenci topení v objektu odvodnovacích
odstredivek, kde v zimním období dochází k promrzání objektu a zamrzání technologických
rozvodu. Pokracujícím nedostatkem je také špatná funkce analyzátoru celkového fosforu. Velké
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91.scv
množství chybných merení i po opakovaných kalibraci byly prícinou jeho vyrazeni ze systému
rízeni dávkování sÍranu železitého. Dávkováni je tak nadále rízeno rucne dle výsledku
laboratorních rozboru a cÍmž byl eliminován dopad na kvalitu odtoku. Ve špatném stavu zustává
také ASRTP, který je již zastaralý a neumožnuje efektivní rIzení COV. (nelze napr. zajistit export
namerených hodnot do grafu, nekterá merení mají chybné jednotky, nelze využívat vzdálený
prístup apod. Instalovaný software se jeví jako zastaralý, jeho údržba je problematická a velice
nákladná. Provádení zmen je velice nárocné a casto technicky neschudné. ldeálni není ani
skutecnost, že nekteré prvky COV jsou vybaveny pouze místní automatikou a nejsou zapojeny
do celkového ridÍcÍho systému COV (napr. odstredivky, dávkovací stanice f1okulantu apod.).
Ve špatném stavu se nacházejí klimatizacní jednotky u technologických pocítacu, v soucasné
dobe již probíhá jejich postupná výmena. Horší stav je evidován u mechanického predcištení,
konkrétne na hrubých ceslích, které vykazují casté poruchy a vyžaduji celkovou modernizaci..
zjišteno bylo silné opotrebení macerátoru kalu. l zde bude potreba jejich celková obnova.
Opotrebovaná jsou také cerpadla vratného kalu. Tepelný výmeník kalu je již silne poškozen
korozi a na mnoha místech již dochází k netesnostem. Pomerne významným nedostatkem
COV je nemožnost presné regulace nátoku odpadních vod na jednotlivé linky. K dispozici jsou
pouze rucní hradítka bez jakéhokoliv merení prutoku. Nátok na linky je tak velmi nerovnomerný
a promenlivý Díky tomu není zatížení linek casto vyrovnané, což muže vést ke zbytecnému
pretežování jedné z linek a ke zhoršování cistÍcÍho úcinku.
cov jakožto výrobna el. energie je již od roku 2015 vybavena dálkovým dohledem a regulací
výkonu ze strany CEZ
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3. výsledky inventarizace majetku.

Inventarizace provozovaného majetku: V roce 2016 byla vypracována pro mesto inventarizace
majetku se smluvne daném rozsahu a v roce 2018 probehla její aktualizace a byla predána
odboru investic.

a) Urceni sdružených položek pro vodovodní a kanalizacní rady z inventárního seznamu
vlastníka. Jedná se o položky, u kterých nebylo možné z inventárního seznamu vlastníka blíže
specifikovat vodovodní a kanalizacní rady dle jejich urMstení (název ulice, lokalita).
b) Podrobná identifikace stávajIcIch položek vodovodních a kanalizacnIch radu z
inventárního seznamu vlastníka dle mapových podkladu, kolaudacních rozhodnutí a projektové
dokumentace, znaleckých posudku, hospodárských smluv a znalosti provozovatele. Na základe
takto zjištených informací byl inventární seznam rozšíren o položky dimenze potrubí, délka
potrubí a materiál potrubí a to v rozdelení dle názvu ulic a lokalit.
C) Vypracování grafické cásti s vyznacením místa majetku dle inventárního seznamu.
Grafická cást bude vypracovaná v digitálni podobe s možnosti prohHženi a vyhledávání v
programu Misys View (*.vyk). V grafické cásti bude také oznaceni ostatních vlastníku
(nepredané majetky) napojených na majetek mesta, vcetne jmenovitého seznamu.

Na základe inventarizace byl predán i seznam investoru nepredaného vodohospodárského
majetku mestu. V tabulce uvádíme seznam nepredaného majetku k 2.6.2020
Vlastník Místo dohoda poznámka/stav rešení

vlastníku

lng.jiri Holý, Zdabor 29, Príbram V, Zdaborská a Nok podklady poskytnuty mestu Pb
Príbram V Brodská, deštová kanalizace

ON 800 a 600

Ing. Zdenek Šindler Príbram V, Brodská vodovod Nok odeslán dopis mestu emailem

23.5.2017
Kadlec, Wimmerová, Rihová a Príbram V, Na Planinách Vak Nok výzva odeslána - výpovedi na
Riha - nechce predat reší mesto základe požadavku mesta-

17.6.2019 výzva pb
Ing. Milan Sigmund Príbram V, Strakonická Vak - Nok výzva odeslána; zahájeno jednání

reší se vlastník pozemku s mestem
zesnulý p.Hampejs

Ing. Karel Kocárek Príbram V, Na Planinách Vak Nok výzva odeslána; zahájeno jednání
s mestem, bude znovu
kontaktován

Ing. Michal Gercák Žežice, V Ulicce Vak Nok výzva odeslána

jan Fichna a další Príbram V, Táborská Vak Nok skoncila platnost dohody k
31.12.2016; pripraveno k
faktickému predáni 17.6.2019
výzva pb bude znovu
kontaktován

Vladimir Hampejs PB V, U Pruhonu Vak reší se nok výzva odeslána 7.6.2017
vlastník pozemku zesnulý doporucene, nevyzvednuto,
p.Hampejs, mesto zvažuje opakovaná výzve 22.8.2017
odkup 2/3 vlastnictví radu bude prevzato - po doloženi

zamerení a odkupu podílu 2
vlastníku

CZ stavební Holding Príbram VI, Drkolnovská - nok výzva odeslána 2017: zahájeno
Triangl kanál pozemky jednání s mestem, bremena
k dorešeni spolecenství - reší
mesto
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Vodnanští, Školodovi, PB lX, Zvonková Vak nok výzva odeslána 7.6.2017
Vodickovi, Královi doporucene
Ptácek, Duchon, Cimburek, Orlov - horní cást, Nok Biháry - bez kolaudace VU zápis
Bobek, Dolák, Koci parc.c.182/12 vodovod - bude požádáno vlastníky o

kolaudaci, bez posunu
Chlebnová Lenka, Smudovi, Orlov parc.c.150/51,75/15 Nok skoncila platnost 3 mesícní
Hruzka vodovod a kanalizace zvlášt dohody; zahájeno jednání o

reší mesto predáni-17.6.2019 výzva PB
Ivan Šembera a Ríha Žežice Vak - problématika Nok výzva odeslána 2017; zahájeno

napojení dalšího investora jednání s mestem, pokracujú
(p.Cibulka) - schuzka v 2
týdnu listopadu, výsledek bude
predán na príští porade reší
mesto

Teifert Lazec - probíhá jednání reší Nok skoncila platnost dohody
mesto 26.6.2019 , beží jednání

CIK Invest kupní smlouva pred nabitím Ok Dohoda na 3 mesíce —
úcinnosti reší mesto nenapojeni beží jednání

Bent - zastupuje Shrbený PB l - Balonka - nutno znovu nok výzva odeslána 7.6.2017
mestem vyzvat - vypouštení doporucene - schuzka na meste,
bez smlouvy - výsledek bude objekty vypouští bez smlouvy,
predán na príští porade doporucujeme zaslepit kanalizaci

ceká na vecné bremeno od ON
Príbram - bude prevzato
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4. Návrh dlouhodobého rozvoje a obnovy majetku.

4.1 Zásobováni pitnou vodou

stávajíci koncepce zásobování pitnou vodu je vyhovujÍcÍ a ani v dlouhodobém horizontu
nevyžaduje zásadních zmen. Klícová je však postupná realizace optimalizacních opatreni pro
zvýšeni provozuschopnosti a efektivnosti stávajícího systému. podrobnejší rozpis potrebných
opatrení je každorocne uveden v zasílaném plánu oprav a investic.

Z celkového hlediska se jako nezbytné jeví provedeni aktualizace generelu zásobování
pitnou vodou, která by zohlednila zmeny, ke kterým od minulého zpracování došlo. Na základe
aktuálních údaju by pak poskytla informace o potrebných opatreních pro zajištení dlouhodobe
udržitelné provozuschopnosti systému zásobování pitnou vodou. Vzhledem k tesné
provázanosti vodovodu Príbram se skupinovým vodovodem Svaku obcí je nezbytné koordinovat
a vzájemne provázat zpracováni generelu obou systému tak, aby byly v souladu a odpovídaly si
v množství vzájemne predávané vody. Informace z generelu by pak následne mely být použity
pri uzavÍránj resp. aktualizacích dohod mezi vlastníky provozne souvisejicich vodovodu.
V prípade vodárenských objektu (vodojemu a cerpacích stanic) pitné vody je z tohoto pohledu
treba obecne zajistit jednak odstraneni stávajíckh nedostatku, tak postupnou obnovu objektu a
to jak po stránce stavební, tak po stránce technologického vybavení. Za stávajÍcÍch podmínek
není treba výrazným zpusobem navyšovat kapacitu jednotlivých objektu.
V prípade VDJ Husa, který je nejstarším provozovaným vodohospodárským objektem mesta, je
nezbytné zajistit dokonceni zahájené celkové rekonstrukce. V soucasné dobe je již zahájena
stavba dokoncení stavební rekonstrukce objektu. Vzhledem k tomu, že soucástí stavby není
dokonceni výmeny zbývajIcích technologických cástí ani upgrade systému dálkového sledováni
provozu (vcetne doplnení o další signály, zejména sledování prutoku vody do redukovaného
pásma a elektronické zabezpecení objektu), je treba zajistit, aby tyto cásti byly behem
rekonstrukce také vyrešeny a zároven byly s prubehem rekonstrukce koordinovány. V rámci
rekonstrukce je plánováno také osazeni druhé cerpací stanice do VOJ pro potreby zvyšování
tlaku v oblasti Svaté hory. Z hlediska dlouhodobého rozvoje vodovodního systému CS
doporucujeme posoudit kapacitu CS ve VDJ Husa a to zejména s ohledem na uvažované
napojení rozvojové zóny U Hvezdárny.
U VDJ a ATS Brezové Hory je treba dokoncit stavební sanaci objektu (opravu omítek a izolaci
strechy vcetne položení nové krytiny) spojenou s kompletním rešením úcinného a bezpecného
odvetráni vodojemu vcetne ochrany akumulované vody proti sekundární vzdušné kontaminaci
dle návrhu spolecnosti Eco-Air. Dále by bylo vhodné kompletne prehodnotit usporádáni a
strojní vybaveni ATS Brezové hory a navrhnout její nové ekonomicky i provozne efektivní
usporádání. Jako energeticky výhodné jeví provedeni výmeny stávajici naddimenzované a
opotrebované cerpací techniky tak, jak bylo doporuceno energetickým auditem provedeným v
roce 2014 Potrebná je také náhrada puvodního kompresoru. Ve VDJ Hate II je vhodné
z dlouhodobého hlediska zvážit osazeni obousmerného prutoku vody na spolecném
prÍvodním/odberném potrubí. Údaje z takového meridla by umožnovaly lépe vyhodnocovat
hospodarení s vodou ve vodovodní síti a odhalovat tak skryté úniky a poruchy potrubí.
S obousmerným merením by následne bylo možné spojit stávajicí dávkování desinfekcního
cinidla, což by umožnilo proporcionálnI dávkování desinfekcního cinidla podle konkrétního
režimu provozu vodojemu.
Ve vodojemu KozicIn-praci navrhujeme v koordinaci se Svazkem obcí pro Vak provést
výmenu stávajicIch cerpadel za nová výkonnejší, tak aby poskytly maximální dostupné množství
vody pro zásobování napojených lokalit a to v rámci plánovaného zkapacitnení výtlacného radu
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mezi VDJ Kozicín- prací a VDJ Orlov. V soucasné dobe již pro tuto stavbu probíhá príprava
projektové dokumentace.
Ve vodojemu Orlov doporucujeme, v návaznosti na již realizovaná opatrení pro posÍ|eni tlaku
v horní cásti spotrebište a priravované zkapacitneni výtlacného radu z VDJ Kozicín-prací do
VDJ Orlov, provést rekonstrukci vnitrního technologického vybaveni objektu vcetne rozšÍrenl
akumulacní kapacity vopdojemu na 200 m3 tak, jak bylo doporuceno zpracovanou kapacitní
studií. Soucásti výše uvedených staveb by mela být i výmena signalizacního kabelu, nová
elektroprípojka k VDJ Orlov a premIstenI predávacího místa pro Podlesí do armaturního
prostoru VDJ a následné zrušeni dávajIcI vodomerné šachty.
V prípade vodovodní síte je zcela zásadním obecným opatrením pro udrženi dlouhodobé
provozuschopnosti zajištení dostatecného tempa obnovy vodovodní síte pro dosažení
optimálního prumerného stári vodovodu. V rámci plánování obnovy síte je treba prihlédnout
krome vlastního stárí také k poruchovosti jednotlivých úseku síte ci k mire negativního
ovlivnováni kvality dodávané vody v dusledku požitých materiálu. Obnovu vodovodní SIte Vám
rovnež doporucujeme koordinovat s rekonstrukcemi povrchu komunikací. V následujÍcÍch
letech by tak bylo vhodné provést napríklad výmenu vodovodu ci armatur v ulicích Sázky-Brod,
Barandovská, Hanuše Jelinka, Mariánské údolí, Brodská, Milinská, Plzenská, tr. Osvobození,
Na leštine. Lucní, Bytízká, Partyzánská, Alšovo nám., Anenská, Horymírova, Žižkova,
spojovací, Severní, Na Vršku, Charvátova, Obecnická. Prokopská, Sportovní, Ivana Olbrachta,
Zežická, A. Jiráska, námestí Komenského, Jiráskovy sady, Cechovská, Jana Drdy a dalších.
Postupná plošná obnova vodovodní sIte je žádoucí také v lokalitách, kde je puvodní použitý
materiál prícinou zhoršování kvality dodávané pitné vody. Z tohoto pohledu se jako potrebná
jeví výmena vodovodní síte v Príbrami ll, Príbrami lV a v Príbrami IX.
Z hlediska poruchovosti se jako prioritní jeví výmena radu DN 150 v Lazci a to vcetne potrubí
ac 300 procházejÍcÍ osadou, potrubí LT DN 80-150 v oblasti PB VII (Jana Drdy, Šeríková,
Sadová), radu DN 150 na Sázkách, litinový rad DN 200 v ulici Na Leštinách, Fantova Louka a
pod Hvezdárnou, který limituje také napojení rozvojové zóny U Hvezdárny. Jako nezbytné se
jeví také provedení celkové obnovy privadece OC 300 v kolektoru v Príbrami VIl a VIII. Klícové
je také rešit výmenu nejstarších úseku vodovodní síte v místech, kde jsou zaznamenávány
potíže se zúžením prutocného pronlu zpusobeným inkrustacemi potrubí. Jedná se napríklad o
oblast Hornického námestí a námestí J.A. Alise.
Z pohledu dlouhodobého rozvoje vodovodní sIte je žádoucí provést optimalizaci clenení
tlakových pásem doporucovanou i v generelu zásobováni pitnou vodou. Jako potrebné se jeví
zejména vybudování samostatných redukovaných pásem v oblastech vysokého tlaku v oblasti
Dolní Obory (ulice Podskalí) a Sázek. Rešení vyžaduje také nedostatecný tlak v oblasti areálu
Svatá Hora. Zde je v soucasné dobe již pripravována projektová dokumentace pro navržené
rešeni - vybudování samostatné cerpací stanice ve VDJ Husa pro oblast Svaté Hory. Nutné je
také rešení nedostatecného tlaku ve nejvýše položených cástech osady Orlov. I zde je již
k dispozici projektová dokumentace technického rešeni. Pro zlepšení kvality vody v koncových
profilech nekterých vodovodních radu by bylo výhodné provést jejich zokruhování. Zvlášt'
potrebné se toto opatrení jeví v Príbrami lX v prípade ulic protifašistických bojovníku a Ke
Kocábe, kde jsou opakovane zaznamenány zvýšené koncentrace železa v dodávané pitné
vode. Podobná je situace i v prípade Príbrami V u ulic Táborská, Na planinách a Na samote,
kde by vzájemné propojení ulic umožnilo lepší cirkulaci vody.
Zcela zásadním požadavkem dlouhodobého rozvoje a obnovy majetku i nadále zustává
zajištení dostatecné kapacity vodovodních radu v problematických ci uvažovaných
rozvojových lokalitách, prípadne vybudování nových sítí v dosud nezasítovaných lokalitách.
Prioritními opatreními jsou z tohoto pohledu rekonstrukce/zkapacitneni radu DN 150
v prumyslové zóne, zkapacitneni radu DN 63 k Podlesí a celkové zkapacitnení radu v lokalite
Lazec. v rámci plánovaných zmen zásobování techto osad pitnou vodou. Žádoucí je také
provedení výmeny kapacitne omezeného výtlacného potrubí z VDJ Kozicín Prací do VDJ Orlov.
Jako potrebné se také jeví navýšení dimenze stávajícího litinového radu DN 200 v ulici Na
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Leštinách, Fantova Louka a pod Hvezdárnou tak, aby mohlo být realizováno napojení rozvojové
zóny U Hvezdárny.
Pro zvýšení efektivity provozováni vodovodní SIte je dlouhodobe potreba pokracovat
v postupné obmene nefunkcních sekcních uzáveru, prípadne doplnováni hydrantu a
vzdušníku pro operativní rízeni odstávek a zprovoznováni vodovodních radu v prípade poruch
a havárii.
Pro zlepšení efektivity sledování a vyhodnocování vzniku poruch vodovodní sIte a snižováni
podílu vody nefakturované doporucujeme postupné osazování úsekových meridel nejlépe
s možností prenosu dat na dispecink provozovatele. Jako potrebné se jeví zrízení
bilancního merného místa v armaturní šachte pod Nemocnicí u Zahrádek v Príbrami l (úl.
Evropská) a osazení prutokomeru ve vodomerných šachtách v ulicích Mariánská, Žežická,
A.Jiráska u OD Tesco. Dále by bylo vhodné doplnení merení na hlavním radu DN 300
v armaturní šachte v ulici Slunná (U Kohouta) - smer Drkolnov, Brod - Modrovice. výhodné by
také bylo doplneni prenosu dat z objektu ats Zdaborská.
Jako zcela samostatné opatrení i nadále doporucujeme vybudovat dostatecne operativní
systém informováni obyvatel o mimorádných a závažných stavech a to nejen v oblasti
zásobování pitnou vodou. Tento systém je samozrejme vhodné spojit v rámci integrovaného
záchranného systému a systému obecného informování obyvatel o nouzových a krizových
stavech.
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4.2 Odvádeni a cišteni odpadních vod.

Z dlouhodobého hlediska není treba zásadním zpusobem menit stávajÍcÍ systém odvádení a
cišteni odpadních vod. V rámci dlouhodobého rozvoje je proto treba zajistit zejména celkovou
revitalizaci MCOV Príbram, vcetne opatreni pro umožnení využití její kapacity a postupnou
a systematickou obmenu kanalizacní síte a také zajistit odstranení stávajIcIch lokáInIch
nedostatku a zajistit postupné rozširení síte v nových uvažovaných rozvojových lokalitách.

Podobne jako v prípade systému zásobování pitnou vodou se jako nezbytné jeví provedeni
aktualizace generelu odvodnení, která by zohlednila zmeny, ke kterým od minulého
zpracováni došlo a na základe aktuálních údaju pak poskytla informace o potrebných opatreních
pro zajišteni dlouhodobe udržitelné provozuschopnosti systému odvádení odpadních vod.

Z hlediska obnovy kanalizacní sIte je treba venovat pozornost systematické obnove
kanalizacní sIte a zejména pak výmene nejstarších úseku kanalizacní SIte, které jsou ve
špatném technickém stavu. Prehled úseku, které jsou aktuálne v nejhorším technickém stavu je
uveden v príslušné kapitole této zprávy. Obnovu kanalizacní sIte Vám tam, kde je to možné
navrhujeme koordinovat s provádenou rekonstrukcí povrchu komunikaci.

Z hlediska zajišteni dlouhodobé provozuschopnosti stokového systému je treba postupne
realizovat opatrení doporucená v Generelu odvodnení nad rámec bežné obnovy a to jak pro
vyrešení stávajících nedostatku na stokové síti tak i pro vyrešení výhledových potreb rozvoje
mesta. jedná se zejména o rekonstrukci a zkapacitneni LB (Bratri Capku), B (Rynecek u
Tržnice) a al (politických veznu), rekonstrukci stoky D (kanalizacní sberac Litavka),
rekonstrukci a zkapacitnení stoky V (Brod - Nový rybník), VA (Sportovní ulice), rekonstrukce
stok L, LC a Al (u státního okresního archivu), posnení stoky XB (kapitána Olesinského). Pro
zlepšeni kapacitních pomeru ve stoce LB (úl. Bratrí Capku) navrhujeme zvážit možnost
propojení kanalizace z ulice SK Neumana do stoky L DN 800 (vedoucí paralelne s ulicí Bratrí
Capku) a následné odpojeni této kanalizace od ulice Bratrí Capku.

Z dlouhodobého hlediska je nezbytné venovat pozornost postupnému omezování zatížení
kanalizacního systému deštovými a balastními vodami. Z tohoto pohledu je nezbytné
provádet pravidelné revize kanalizacních stok a výmenu ci rekonstrukce poškozených úseku.
jako prioritní je možné postupnou rekonstrukci doporucit zejména u kanalizacních sberacu
Sázky-Barandov-Drupol a Brod-Nový rybník. Rešit je nezbytné také vysoké zatíženi balastními
vodami u stok v povodí CSOV Cervená a prÍvodní stoky k CSOV Podlesí. S cílem omezit
zatIženi kanalizace dešt'ovými vodami bude v souladu s legislativou prioritne vyžadováno u
nove pripojovaných objektu rešeni likvidace deštových vod zasakováním na pozemku popr.
odvádením do dešt'ové kanalizace. Rešení umožnujÍcÍ hospodarit se srážkovými vodami na
pozemku je nutno preferovat predevším pri budováni vetších zpevnených ploch jako jsou
parkovište apod. Tato rešení mohou mít také cástecne prírodní charakter jako napr. zasakovací
prulehy a stát se tak zajímavý urbanistickým prvkem.

U odlehcovacích komor lze doporucit výhledové osazení predcistících zarizenI (cesle, norná
stena apod.) pro cástecné zlepšení kvality odlehcované dešt'ové vody. Zároven bude
v návaznosti na probÍhajíci zmeny legislativy posoudit, zda jednotlivé komory budou odpovídat
pripravovaným technickým požadavkum na provoz a výstavbu. v prípade, že tomu tak nebude,
bude nezbytné provést jejich rekonstrukce, nebo platit poplatky za vypouštení odpadních vod.
Pro úcely poplatkové agendy bude možná nezbytné doplnit odlehcovací komory o merení
prutoku ci zarizenÍ pro automatický odber vzorku.
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U PCSOV Cervená navrhujeme snížit podíl dešt'ových vod zaústených do kanalizacního povodí
této cs a výhledove provést náhradu puvodních cerpadel pro navýšení její kapacity tak, aby
byla schopna bezproblémove odvádet odpadní vodu i v prípade vyšších srážkových úhrnu.

U PCSOV Podlesí není v soucasné dobe treba prijímat žádná opatrení s výjimkou
preprogramování frekvencních menicu tak, aby cerpadla po obnovení dodávky el energie
nabehla do provozu automaticky.

MCOV Príbram: Prioritním úkolem je provedení celkové revitalizace COV a realizace
opatrení, jež by umožnila pIne využit reálnou kapacitu COV 67 100 EO. Dle studie
zpracované spolecnosti AQUA CONTACT se jedná zejména o následující opatreni:

- zásadne posílit aeracní systém i zdroje vzduchu, a to vcetne rádné regulace a
distribuce mezi jednotlivé aerované sekce

- rádná a bezproblémová technická funkcnost veškerého strojne-technologického
vybavení, zahuštení kalu a stupne primární sedimentace

- zajištení dostatecné instrumentace pro rízení ALPHA systému

- zrušeni standardního provozního stavu zaústení prebytecného aktivovaného kalu z
biologické linky 1 a cástecne i linky 2 pred primárni usazovací nádrže a totálni prestavba
zpusobu rozdelení a rízeni nátoku odpadních vod na biologické linky 1 a 2 a dále do
jednotlivých kaskád aktivacního ALPHA procesu u obou linek

- oprava a rádný provoz systému uskladneni a dávkování chemického srážedla

- repase, úprava a zkapacitnení systému recirkulace vratného aktivovaného kalu pro obe
biologické linky vcetne systému odtahu prebytecného aktivovaného kalu ke stupni jeho
strojního zahuštení

- zvýšení sušiny smesného kalu zvýšením kapacity a úcinnosti strojního zahušteni
prebytecného aktivovaného kalu

- pro bezpecný provoz stupne anaerobní stabilizace s vypoctenými hodnotami pro
zatížení COV na úrovni 67 100 EO je treba uvažovat s intenzifikaci spocÍvajÍcÍ v
rozšírení objemu anaerobních nádrží napr. prestavbou uskladnovací nádrže na nádrž íl.
stupne anaerobní stabilizace a výstavbou nové uskladnovací nádrže

Pro realizaci doporucených opatreni je treba nejprve zajistit zpracování odpovídajÍcÍ projektové
dokumentace a následne realizovat výber dodavatele stavby. V soucasné dobe se pripravuje
výberové rIzení na komplexní inženýrské služby pri rekonstrukci COV zahrnujÍcÍ mimo jiné,
zpracováni projektové dokumentace, stavební dozor stavby, koordinaci BOZP a celkovou
administraci stavby.

Pro zajištení dlouhodobé provozuschopnosti je také potreba venovat pozornost postupné
obnove a pravidelné výmene provozne opotrebovaných zarízení.V soucasné dobe vyžadují
generální opravu ci výmenu opotrebovaných cástí zejména cerpadla vratného kalu na lince
COV 1, cerpadla recirkulace, dávkovací stanice flokulantu, mikrosita a záložni zahuštovací a o
odvodnovací odstredivky. Vedle systematické obnovy je treba odstranit nekteré stávající
provozní ci technické nedostatky. Navrhujeme zejména zvážit zmenu stávajÍcÍ problematické
dopravy odvodnených kalu do zásobníku a jeho vykhzení a to vybudováním nového otevreného
pásového dopravníku prímo do odvozového kontejneru. Vzhledem k výše uvedeným závadám
na ASRTP bychom považovali za vhodnou výmenu celého ovládacího a vizuaIizacnIho software
vc. pc. z drobných technických nedostatku navrhujeme predeláni stávajícího rucního

1. SCV, a.s.
Novohospodská 93, 261 01 Príbram
Zakaznicka linka 840 111 322
info@'lsc'v cz www 1scv cz

5Idlo $poLecnosr Ke Kablu 9n, 100 OD Praha 10
Spolecnost je zapsána v obchodním rejstríku
u Mestského soUdu v Praze, oddn B, vložka 10383.
lC: 47549793, DiC CZ47549793
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autonomního systému ovládání odstredivek i dávkovací stanice flokulantu jeho napojením do
centrálního ASRTP cistírny, vcetne doplnení nezbytných merných a regulacních prvku. Podobne
by bylo vhodné do asrtp zapojit i možnost ovIádánI hrubého predcištení z velína COV.
Nevyrešeným problémem zustává i nadále promrzání objektu odstredivek. Je treba uvažovat o
vybudování centrálnIho topení v objektu (výmeník tepla, nebo plynový ci elektrický kotel),
prípadne o jiném alternativním zpusobu vytápeni.
V rámci dlouhodobého rozvoje majetku doporucujeme proverit prínosy prípadného provedeni
opatrení pro zvýšeni efektivity provozu COV. Jako zajímavá se muže jevit napr. možnost
využiti produkovaného nebo rekuperovaného tepla pro vyhrívání budovy velína a
odstredivkárny, kde dnes dochází k problémum se zamrzáním stroju. v souladu s moderními
trendy doporucujeme pro zvýšení efektivity využÍváni dmychadel v horizontu v horizontu 10 let
instalovat kontinuální merení koncentrací jednotlivých forem dusíku s doplnením regulace chodu
dmychadel podle techto údaju do asrtp.
Z hlediska strategického zabezpecení bezproblémového trvalého provozu COV navrhujeme
provést doplnení COV o možnost automatického zprovozneni kogeneracních jednotek a
následného napájeni COV el. energií z kogeneracních jednotek pri výpadku el. energie. To by
umožnilo zachováni cištení odpadních vod v prípade dlouhodobého výpadku distribucní
soustavy.

1. SCV, &S.

Nowjhospodská 93, 261 01 Príbram

Zákaznická linka: 840 111 322

into@1scv.cz, www.1scvm

Sídlo spolecnost: Ke Kablu 971, 100 QO Praha 10
Spolecnost je zapsána v obchodním rejstríku
u Mestského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10383
LC: 47549793, DIC CZ47549793
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VYHODNOCENÍ REALIZACE PLÁNU OPRAV A INVESTIC

VYhodnoceni plnení plánu investic do VH majetku pro Mesto Príbram za rok 2019

Priorita Název akce Popis stávajkího stavu Zpusob provedení realizováno

Príbram lV stoka V, U rybníku porušená stoka, nabírání balastních celková rekonstrukce a sanace
1 Nový - výmena kanalizacnlho V V , . ne

. . vod K 400 sberace, po usecichradu, další úsek

1 Rekonstrukce stoky - VA, PB V . . , , zvetšeni profilu na ON 400 a
. . nedostatecna kapacita, malý spad V , neVIII- Sportovni uhce zmena sklonu potrubí

Orlov rešení nevyhovujÍcÍh V ,
. V, ,

. V . ..V nizky tlak pod VOJ Orlov, pri reseni osazeni cerpaci stanice, zrlzen|
1 tlakových pomeru - zajlsten| , V , V, , , . , ,

. . , . . nutno redukovat tlak v dolni casti prívodu e|ektr|cke energie dle ne, probiha 2020reahzace navržených opatreni , ,
dle PO osady zpracovaného navrhu VRY

. V V nedostatecné zásobení pitnou , V , V
1 Orlov - Lazec -výmena radu Oc V , , výmena vodovodniho radu vvodou, spatný stav vodovodniho . ne

150 radu obci Lazec Oc ON 150 {750m)

Vodovod Orlov - Rekonstrukce puvodní výtlacné potrubí je
P r V . V V , výmena radu a zvetšeni

1 a zkapacltnen| vytlacneho radu kapacitne nedostatecne a . , ,
.V, . . . V , . dimenze na PE 90 v cele deice nez VOJ Koz|c|n- prací - do VOJ nepostacuje pro predpokladaný . V . ., , . ,

. . . vcetne souvlsej|clh opatreníOrlov rozvoj zasobovanych lokalit

Vybudováni nové cerpací
vodovod Svatá Hora - rešeni stanice v CSD Husa vcetne

1 nevyhovujÍcÍh tlakových v lokalite Svatá Hora je evideován všech potrebných úprav pro
pomeru - zrízení ATS ve voj nedostatecný hydrostatický tlak. vytvorení samostatného ne
Husa tlakového pásma s vyšším

provozním tlakem.
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omezená kapacita vodovodního

Príbram l - prumyslová zóna radu, omezení pripojování dalších výmena potrubí ON 150-250
1 Balonka - rekonstrukce radu odberatelu, omezení vcetne rekonstrukce armaturní ne

ON 250-150 predpokládaného rozvoje šachty
prumyslové zóny

V, špatný technický stav, hrozí casté , VPribram VIII - výmena QC 300 v . , , Výmena za potrubí LT ON 300
poruchy a to zejmena v mistech , , ne1 kolektoru

V za nove v délce cca 1200 modboceni a pruchodu kolektory.

Rekonstrukce byla zahájena v roce
2015. V roce 2017 byla prerušena z
duvodu potreby velkého objemu
víceprací a nutnosti provést nové

. , výberové rIzeni. vodojem je nynív dokoncení zbývajIcIch cástí
1 VOJ Husa - dokonceni . , . .provízornnn provozu pouze s rekonstrukce dle projektove nerekonstrukce jednou akumu1acní komoru. zbývá dokumentace

dokoncit stavební sanace
akumulacních komor vodojemu,
rekonstrukci strechy a dokoncujÍcÍ
stavební úpravy.

VOJ Husa - rekonstrukce ZarIzenI je puvodní, nejsou již k

1 ridÍcÍho systému a nemu dodávány náhradnidny a Náhrada stávajÍcÍho zarIzenI za
telemetrického zarIzenI pro není možné jej dále rozvíjet a nové. ne
prenos dat doplnovat.

1 Rekonstrukce stoky LA a LA 1,
Nevyrovnaný podélný sklon,

. omezení napojování dalšího Výmena potrubí ON 400 anoPB lil - Sazky, Barandov . ,,
producentu a obce Haje.

PB 11 - Obecnická ulice - obnova rozpadlá JEDNOTNÁ kanalizace B výmena kanalizacní potrubí v
1 kanalizace 300, hrozí riziko havárii celém úseku cca 190 m ne

. . . puvodní litinový rad LT 60 je ve výmena vodovodního potrubí v
1 PB Il - Obecnicka uhce - obnova . , . , , , . Vspatném technickem stavu, vysoce cele deice cca 220 m vcetne ne

vodovodu , V , , V, .
poruchový prepojení pripojek
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- . , V provozní opotrebení, ukoncená , V V
1 PCSOV Cervena - výmena V. V výmena opotrebených cerpadel

V zivotnost, cerpadla JlZ kapacitne , necerpadel V , za nova
nedostatecna

MCOV Príbram - dávkovací provozní opotrebeni, ukoncení W

V V. . , , . , výmena 2 ks cerpadel po1 cerpadla flokulantu - obnova zlvotnostl, nestabi|nl davkovani, V , V. . ne

V , , ukoncene z|votnost1po ukonceni zivotnosti negatlvnl vliv na odvodnovani kalu

COV není vybavena mereným , ,. ,.,

,V . , , Osazeni staceci jimky
1 MCOV - Osazeni merneho stacecim mistem odpadních vod - . ,

, .V . , . . . , V , odpadnich vod vybavene nemista stacent odpadnich vod prob|emat|cke vykazovaní mnozstvi V. ,

,V , merenim.dovazenych vod.

výmena kanalizacnIho radu 94

m,v rámci výmeny kanalizace,
Príbram íl - úl. Ivana Olbrachta špatný technický stav kanalizace, výmena vodovodu L DN 50

1 - výmena kanalizacního radu a vodovod puvodní ve špatném délka 100 m, výmena ne

soubežného vodovodu technickém stavu propojovacího vodovodu ÚV

Hvezdicka-VOj Husa QC ON 200

- 110 m

Veškeré kanalizacní stoku v

, , V uvedené oblsati jsou puvodní a ve V , , , V V ,
2 Komenského namésti - obnova V , . , po|ozen| nove asfaltove stresni

. spatném technickem stavu. U nekanahzace , , V , krytiny vcetne op|echovan|
nekterých stak navíc nedostatecný

profil

Domovní uzávery na potrubí PE 63

u c.p. 244-249 jsou nefunkcní. , V , , . ,

. . V . V .. , , , výmena domovnich uzaveru a 4Komenskeho namestt - Nefunkcni jsou take usekova , , .

· - · · - · V i · - ks úsekových šoupat v2 výmena domovních uzaveru a šoupata na propo,ovacich radech L , . . ne
V . V . , navaznosti na rekonstrukcinefunkcnich šoupat 50 a P 63 mezi Komenského ,

námestím a ulicí Purkynova povrchu

(celkem 4 šoupata)
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Komenského námestí- Puvodní litinové potrubí je velkého , V . ,

, V . V Výmena propojovaciho potrubí2 výmena propojovacího radu L stari a ve spatném technickem , ne
LT 50 v deice .....

50 stavu.

Puvodní zdená kanalizace
Hornické a Václavské námestí - propojujÍcÍ Hornické a Václavské ,

, , V ,. V . . Celkove rekonstrukce stoky v2 celkova rekonstrukce namestt je ve spatnem stavu, je . ne
. . . V , V V , , deice cca 65 m.propojovaci kanalizace castecne zborcena a navic vede

pod objekty domu

Vnitroblok Cechovská mezi Cp. Puvodní litinová potrubí L 100 a L Celková výmena vodovodu v

2 58-61 -celková výmena 80 ve vnitrobloku jsou ve špatném návaznosti na predpokládanou ne
vodovodu stavu a jsou zasažena korozí. revitalizaci vnitobloku

Ulice Seifertova - Cechovská - . , , . Celková výmena vodovodu v

, V V, . Puvodni litinove potrubí L 150 je ve , V ,2 výmena casti propojovacího navaznosti na predpokladanou ne
. spatném stavu a je zasazeno korozi. . . . .potrubi L 150 revlta||zac| vn|trob|oku

Ulice Sefertova - Budovatelu - . , , . . Celková výmena vodovodu v
, V V, . Puvodnt litinove potrubt L 300 je ve , V ,2 výmena casti propojovacího V , . . , navaznosti na predpokladanou ne

spatném stavu a je zasazeno korozi. . . .
potrubí L 300 rev|ta||zac| vnitrobloku

Príbram Vlljana Drdy, špatný technický stav, velké , . V .

V , výmena a preložka vodovodních2 Šerikova, Sadova - výmena mnozstvi poruch, u|ozenl na V , ne
. . . . radu cca 600 m.vodovodnich radu ON 80-150 soukromých pozemcich.

Príbram VIljana Drdy,

2 Šeríková, Sadová - kanalizace je zborcená, hrozí rekonstrukce kanalizace v úseku
rekonstrukce deštové selhání funkce cca 70 m ne

kanalizace mezi c.p. 490-499
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vodojem dosud nebyl napojen

doplnení zabezpecovacího systému na PCO. Vzhledem k urrnstení
2 VOJ Husa na PCO vodojemu v obytné cásti je ne

žádoucí.

Šachta 9 - Sázky - Drupol, popraskaná betonová kanalizace,

2 výmena kanalizace - netesná, vysoký prítok balastních zpracováni PO na výmenu ci
zpracování projektové vod, pretežováni dalších cástí rekonstrukci sberace ne
dokumentace stokové sIte.

celková obnova šachet, +
Príbram I, úl. Severní, Na Vršku rozpadlé revizní šachty, porušená výmena kanalizace ON 500

2 - rekonstrukce kanalizace a kanalizace, vodovod puvodní ve délka 190 m, v rámci výmena ne
vodovodu špatném technickém stavu kanalizace - výmena vodovodu

PE ON 90, délka 220 m

celková obnova šachet, výmena
Príbram l, Charvátova - rozpadlé revizní šachty, porušená kanalizace ON 500 délka 190 m,

2 rekonstrukce kanalizace a kanalizace, vodovod puvodní ve v rámci výmeny kanalizace- ne
vodovodu špatném technickém stavu výmena vodovodu L ON 80

délka 200 m

, . stávajÍcÍ vodovod i kanalizace od . .
2 PB VI - Prokopska uhce - , . , V , celkova rekonstrukce kanalizace

, . . Prokopskeho kostela až na namésti nevýmena vodovodu a kanalizace . , Y , a vodovodu
puvodni - ve spatném stavu

stávajÍcÍ kanalizace kamenice 300,

2 PB VIl - Brezohorská ulice, porušená, propady , ,
. V . . , celkova rekonstrukce kanalizace nevýmena kanahzace vozovky,moznost omezeni

odvádení odpadních vod

Príbram VI, úl. Prokopská, , . , , . . V ,
. ., rozpadla a poruchova kanalizace B výmena kanahzacntho potrubí2 nám.j.Ahse, nám.H.Khckyl _ 200, Zd.40/50,90/60, 100/100 110 m ne

výmena kanalizacního radu
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špatný technický stav kanalizace,
netesnosti, vysoké množství

Brod - Nový rybník kanalizacní balastních vod, nedostatecná
sberac - rekonstrukce - hydraulická kapacita, dochází k zpracování PD na výmenu ci

2 zpracováni projektové výtoku odpadních vod z revizních rekonstrukci sberace ne

dokumentace šachet. Generelem odvodnení
doporuceno k výmene a
zkapacitneni.

Vodovodní rad - Zokruhování chybí propojení koncových cásti a , , , . V
. V. . . . . . , vybudovani propojovaciho radu2 koncových casti uhc Taborska a nejsou ani koncove hydranty, , ne

Na planinách ulicí Na samote potíže s kvalitou vody. ON 110 - délka 110 m

Príbram VIl - výmena
. V V , rozpadla a poruchova kanahzace K výmena kanahzacniho potrubí u2 kanahzacniho radu u druhe . . . ne
. 400 druhe po|il|nlky 100 mpolikhniky

Príbram VII - výmena rozpadlá a poruchová kanalizace K výmena kanalizacnIho potrubí
2 kanalizacního radu úl. Ve dvore 400 45 m ne

PB Il úl Lucní, Partyzánská, . , , . . .
, , . , V , puvodni poruchove vodovodni celkova obnova vodovodnich2 Bytizka , Alšovo namestt - , ne

potrubi LT 60 radu LT 60
rekonstrukce vodovodu

PB ll úl Lucní, Partyzánská rozpadlá poruchová betonová . . . , . ,
. . V . V . V , výmena kanahzacnich radu B2 ,Bytizka , Alšovo namesti - kanalizace v oblasti PB Il, caste 400, 500,600, 800 ne

rekonstrukce kanalizace poruchy B 400, 500,600,800

Príbram ll - Mánesova, - špatný technický stav kanalizace, výmena kana|izacního radu 210
2 výmena kanalizacního radu vodovod puvodní ve špatném m ,v rámci výmeny kanalizace - ne

soubežne vedeného vodovodu technickém stavu výmena vodovodu L DN 100
délka 220 m
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výmena kanalizacního raduk

V . špatný technický stav kanalizace od 400 v délce 360 m, vcetnePríbram íl — úl. Fibichova — .V V , V V V ,
2 . V . V V krizovatky s úl. Ivana Olbrachta až výmeny soubežne polozeneho ne

výmena kanahzacnlho radu
po uhci Kvetenska vodovodního potrubí L 80 v

délce 390 m.

vodovod je v poruše, pod objektem
PB Il, Žižkova, výmena zastávky, výmena nutné z duvodu výmena vodovodu L ON 100

2 vodovodu zokruhování mezi ul.Na Leštine délka 95 m ne

Fantova Louka

Príbram 11, Žižkova, - rozpadlá a poruchová kanalizace B výmena kanalizacnIho potrubí v

2 rekonstrukce kanalizacního 600 a B 300 délce 840 m ne
radu

rozpadlá kameninová stoka, hrozí

2 Príbram VII - Žežická x Pod propadnutí. zjišteno pri rekonstrukce stoky v celkové
Haldou rekonstrukce kanalizace kamerových zkoužkách v roce délce cca 150 m ne

2016.

V. . V . výmena vodovodu v celé délcePribram VIl - Zezicka - vodovod LT 60 + LT 50 ve spatném - V. ,
2 , ,V, V , okruhu Zezicka úl. + úl. Na ne

rekonstrukce vodovodu stavu, vysoké stari, zasazen korozj Svahu x Rožmitálská ul.

. , , . zkapacitnení vodovodního radu od V , .PB lV - A.jiraska výmena V . , , . zkapacitneni vodovodu na min
2 križovatky úl. A.Jiraska - Gorkého až , ne

vodovodu . . ON 90 délka 410 m,
k cp. 214, - L ON 65 na min ON 90,

PB lV - P. Bezruce - Nerudova puvodní kanalizace B 800 a B 250 celková obnova kanalizacních
2 úl výnena kanalizace ve špatném stavu radu p. Bezruce a Nerudova ne

výmena vodovodního radu ON

2 Príbram || - ulice Na Leštine, špatný technický stav, casté 200 v délce 250 m, v návaznosti
Fantova Louka výmena dn 200 poruchy na provedenou rekonstrukci ne

ulice Hrabákova.
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V . V . V puvodní betonová kanalizace DN , V , , .Príbram ll - uhce na Lestine - V , . výmena puvodni kanalizace v

2 , V , 500 ve spatném stavu, rozpadla . ne
výmena kanalizace ON 500 , , . ' deice 135 m

hrozi havarie

2 Príbram Ill - Rynecek, U Tržnice . . Zvetšení profilu na ON 400 aProt|sk|on a nekapacitni profil V ne
- rekonstrukce stoky B odstraneni protisklonu

. . výmena vodovodního potrubí
2 PB Vlll - Sportovni ulice - , , , V V ,puvodm vodovodni potrubí LT 300 vcetne armatur v deice 200 m v ne

obnova vodovodu
ramci výmeny kanalizace.

Príbram VII1,U Státního Nedostatecná kapacita, cástecne V V , .

. . V . , . Zvetšeni profilu na ON 600 a2 okresního archivu - protisklon v miste napojeni do stoly , , ne
rekonstrukce stok L,LC,A1 Al 1200, vyrovnani sklonu

Príbram I, úl. Gen.Tesarika u Cp. , V . . ,

. . . . výmena kanahzacniho potrubí2 182 - výmena kanahzacniho rozpadla kanahzace K 300 ne
50 m

radu

Príbram ||, Purkynova, Alešova . .. . výmena kanalizacního potrubí
2 . . . kapacitne nevyhovujlc| B 300, K 400 ne

- výmena kanahzacnlho radu 680 m

Príbram l, ul. Hradební x . V . . ,

. . . . , výmena kanahzacniho potrubí2 Riegrova výmena kanahzacnlho rozpadla kanalizace ne
radu 170 m

PB l- Plzenská ulice - vnitroblok puvodní betonová stoka B 500 + , V , , .
výmena puvodni kanahzace v2 kolem zahradn|ctv| až k Vile 400 ve spatném stavu, propady u . ne

. . . V V . ,V , úseku 150 mobnova kanahzace. rev|znlch sachet, caste zanaseni

Príbram VI - Podlesí, výmena nedostatecná kapacita
2 vodovodního radu PE 50/63 od vodovodního radu pro napojenou výmena vodovodního radu ne

EU ROSITEXU oblast a další rozvoj
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. . , VY , ,V , osazení mereni pro samostatné

V V neni pasmove mereni, obtizne , V V
2 Príbram l - šachta pod . , . . . pasmo vcetne rekonstrukce

. . . sledovani ztrat a dohledavani V nenemocn|cl u zahradek , V šachtice, osazeni redukcního
poruch vodovodni sIte . . ., , ,

ventdu a souvlsej|clch uprav.

V , , není prenos merených údaju na V , . ,ATS Zdaborska - osazeni . V. ,V , , , . dop|nenl objektu o prenos na
2 V. dispecink, obtizne s|edovanl ztrat a , , . .. ne

prenosu na dlspec|nk centra|n| d|spec|nk
dohledavani poruch vodovodní site

aeracní membrány již na pokraji
MCOV príbram - výmena své projektované životnosti. V , . , V ,

, V . . V, V , ,V , výmena membran aeracnich2 membran aeracnich elementu pripade poškozeni nebo snizem . , ne
V. , ^, , , V. . elementu za novepo ukonceni zivotnosti propustnosti hrozi snlzenl uc|nnostl

ci havárie cistÍcÍho procesu COV

- . . V vizualizacnI program je zastaralý, instalace nového vizualizacnIho
2 MCOV Príbram - výmena . , , V

. . V obsahuje radu chyb, neni možno programu kompatibilnIho s ASR, nev|zua||zacnÍho software .. . . . , V, ,
zajistit servisa aktuahzaci celkova obnova r|zenl

Sondy velice casto v poruše - již za

2 MCOV Príbram - výmena sond životnosti, zhoršení kultivacních Kompletní výmena sond - 6ks ano
kyslíku podmínek kalu, zvýšená spotreba

energie

MCOV Príbram - výmena

cerpadel povrchových necistot Cerpadla jsou velice casto v poruše , , V
. V . . . .. . V , Komp|etn| výmena 4ks + Iks2 DN1a DN2 - linka C.1 výmena a jsou nevyhovuj|c| k soucasnemu , . , ano

cerpadel povrchvých necistot zatížení zalozni
DNIA ON 2 linka C.2

MCOV Príbram - výmena Cerpadla jsou velice casto v poruše Kompletní výmena 2ks + Iks

2 cerpadel povrchových necistot a jsou nevyhovující k soucasnému , . , ano
,V . za|ozn|USla US2 zat|zen|

- Dávkování odpenovace do VN pres . , , ...
2 MCOV Príbram - Instalace , , , instalace potrubí ke skrapeci ve

. . . . nadrž tukových emu|zn| Ne, bude 2020skrapeni peny do VN VN
dlouhodobe malo efekt|vní
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Rekonstrukce stoky XB4, PB I,

2 ll - Lázenská, trída. KPT protisklon vyrovnání sklonu ne
Olesinského

2 PB Il -Rekonstrukce zbytku celková rekonstrukce zbývajIcI
. . zdena nekapacitni stoka ON 400 V. nestoky XB - Kpt. O|es|nskeho casti, zkapacitneni na ON 600

Príbram Ill — Sázky - výmena V , . , , , V , V .

3 vodovodních radu LT 150, 100 spatný technicky stav, velke výmena vodovodnich radu
a 80 množství poruch celkem 2500 m ne

Není zajišteno kontinuálni

- V sledováni konc. Namon - zvýšeni3 MCOV Príbram - sondy Namon V Instalace 2ks sondy ne
kvality odtoku, sn|zenl spotreby
energie

V . V výmena vodovodního potrubí vPríbram lV - výmena vodovodu , . , , , , . , .
3 , , . puvodni vodovodni potrubi LT 100 deice 580 m v ramci výmeny ne

podel stoky V U rybnika Novy .
kanahzace.

výmena vodovodu za nové
Príbram II, Jiráskovy sady - puvodní vodovodní potrubí z roku potrubí stejné dimenze alespon

3 výmena vodovodu L175 1956 v cásti rekonstrukce povrchu ne

cca 40 m

Provoz odstredivek je

- , , komplikovaný a je ovlivnovánMCOV Príbram - dalkovy . . . zajlstenl dalkoveho dohledu
. . . mnoha aspekty. Serwsni organizace . .3 dohled serwsni organizace nad . ., , , . nad provozem odstredivek pro ne

nevrhuje zr|zenl dalkoveho dohledu . . . .
odstredivkarm . . serwsni organlzac|

pro optimahzaci provozu a
provozních podmínek.

. V , , na základe energetickéhovelky pocet tlakových nádob - .
, , . . . auditu navrhujeme ponechat v

ATS Brezové Ho - v 'mena vysoke provozní naklady, kohsant . ,ry y . .. . . . V . provozu jednu tlakovou nadobu3 V tlaku pri splnanl cerpadel razy ve , , . , .. . ne
cerpadel , , . a provest výmenu stavajlc|ch

vodovodni síti. Stara cerpadla . ,
. , . . . cerpadel za novy typ senergeticky mene efekt|vn|. V , . ,V

frekvencnim menicem.
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3

3

VOJ a ATS Brezové hory-
rekonstrukce ridÍcÍho systému
a telemetrického zarIzenI pro
prenos dat

VOJ a ATS Brezové Hory -
sanace strechy

ZarIzenI je puvodní, nejsou již k
nemu dodávány náhradní díly a Náhrada stávajÍcÍho zarízení za
není možné dále rozvíjet a nové.
doplnovat.

Dochází k zatékánívody do strešní
konstrukce s rizikem jejího Po1oženi nové asfaltové strešní
poškození a porušeni statiky krytiny vcetne oplechování
objektu.

ne

ne
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