OBEC LIBŇATOV
Libňatov 148, 542 36 LIBŇATOV
IČ: 00278084

Vážení občané, milí chalupáři,
dovolte, abych Vás informoval o nepříjemné věci týkající se vodního hospodářství, které se
dotýká zejména odběratelů z družstevních vodovodů Tomkova a Kábrtova studna. Tento text
vzniká z důvodu zamezení šíření polopravd a účelových nepravd, které mohou být ve vesnici
interpretovány.
Vodohospodářská komise obce, provozovatel vodovodní sítě a starosta obce rozhodli, že v
souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi na silnici III/3041, které provádí
Královéhradecký kraj, v souvislosti s neexistencí majitelů vodovodů a z důvodů níže
popsaných, dojde v blízké době k odstřižení dvou vodovodních řadů, které se v obci nachází.
Jedná se o tzv. "družstevní" vodovody Tomkova studna a Kábrtova studna.
Faktické důvody:
1. Žádná z těchto staveb nemá v současné době provozovatele, ani oficiálního vlastníka.
2. Není zajišťována nutná, ani základní údržba fyzického stavu vodovodního řadu.
3. Neexistuje oficiální kontaktní osoba, s níž by bylo možné řešit technické záležitosti.
3. Protože neexistuje vlastník, neexistuje také nikdo, kdo by mohl podepsat prohlášení, že
bude potrubí uloženo do konstrukce nové vozovky, čímž by na sebe převzal veškerou
povinnost související s případnými opravami vodovodu ve vozovce a jeho provozem (včetně
povinnosti hrazení případných nákladů).
4. Obec provozuje vlastní vodovodní řad, z něhož se v současné době může napojit 97%
obyvatelstva. Pro zbývajících 5 nemovitostí obec vybuduje v příštích týdnech přivaděč.
5. Odběratelé z vodovodních řadů Tomkova studna a Kábrtova studna byli starostou obce
osobně informováni o nastalé situaci již v roce 2019. Aktuálně byli informováni na schůzkách
v dubnu 2022.
6. Všichni odběratelé se odmítli stát se vlastníkem a provozovatelem vodovodu, k čemuž měl
každý prostor.
7. Vlastníkům, kteří mají zájem o připojení k obecnímu vodovodnímu řadu, bylo doporučeno
urychlené vybudování vodovodní přípojky, včetně průběžného vyřizování připojení
s dotčenými orgány státní správy. Tyto přípojky si budují na vlastní náklady, obec uhradí
materiál na zhotovení navrtávací soupravy z hlavního řadu.
8. Prameniště Tomkova studna bude pochopitelně zachováno. Obec zde provozuje
samostatnou větev, z níž zásobuje domácnosti v místní části Svobodné.

9. Dalším záměrem obce je nové využití prameniště Tomkova studna pro zásobování
obyvatelstva touto vodou. Realizace tohoto záměru ovšem bude možná teprve v řádu
příštích let.
10. Prameniště Kábrtova studna bude zachováno pro potřeby užívání rozvodů vodovodu v
úseku od prameniště po přepojovací stanici umístěné naproti čp. 200. S těmito odběrateli
bude do budoucna jednáno o formě provozování.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podílí na řešení této situace. Zejména bych chtěl
poděkovat manželům Jindrovým, a také všem předchozím odběratelům-dobrovolníkům,
kteří životnost vodovodu prodloužili na jeho maximální možnou dobu.

Pokud máte k uvedenému dotazy, informujte se na telefonním čísle 720 562 139.

Děkuji za pochopení, spolupráci a trpělivost.

Jaroslav Pich, starosta obce

