DODATEK
K PROVOZNÍMU ŘÁDU VEŘEJNÉHO VODOVODU MOKRÝ LOM

O NADLIMITNÍCH ODBĚRECH VODY V R. 2020

Obec Mokrý Lom jako vlastník a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu
v osadách Mokrý Lom, Polžov a Lahuť (dále jen vodovodu) vydává tento Dodatek
k provoznímu řádu jako sezónní opatření pro rok 2020. Hlavním cílem Dodatku je preventivní
opatření k zamezení velkých souběžných odběrů vody z tohoto vodovodu. Ty by totiž mohly
vést k poklesu objemu vody ve vodojemu a tím i k omezení dodávky vody z vodovodu pro
všechny odběratele.
1. Každé napuštění bazénu nebo jiné nádrže o objemu větším než 1 m3 je možné pouze
se souhlasem zástupce provozovatele vodovodu (pro Mokrý Lom Pavel Vlk, č.p. 35;
pro Polžov Jaroslav Kursa, č.p. 7). Při napouštění je nutné dodržovat pokyny zástupce
provozovatele.
2. Každý jiný odběr nad běžnou spotřebu odběratele (dle prováděcí vyhlášky
428/2001 Sb. v platném znění), který by překročil za 1 den objem 1 m3, je možno
provést opět jen se souhlasem zástupce provozovatele vodovodu (viz bod 1). Příklady
směrných čísel potřeby vody jsou uvedeny v tabulce níže.
3. Pokud by docházelo k výraznému poklesu objemu vody ve vodojemu, bude proveden
průběžný odečet stavu nainstalovaných domovních vodoměrů. Pokud by během
roku nastal opět problém s nedostatkem vody ve vodojemu, zástupce provozovatele
bude provádět i následné kontroly odběru.
4. Toto opatření platí od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020. Bylo schváleno zastupitelstvem
obce dne 18. 2. 2020.

Směrná čísla potřeby vody
(Výtah z vyhlášky 428/2001 Sb.)
Druh potřeby vody

jednotka

bytové jednotky
auto osobní
zahrada okrasná, zeleninová
sad ovocný
dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů
tele, ovce, koza, vepř
prasnice
kůň
slepice, perličky
husy, kachny, krůty

na jednoho obyvatele
za každé
na 100 m2
na 100 m2
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
100 kusů
100 kusů

za rok v m3 za den v l
35
1
16
3
36
6
8
14
11
36

96
2,7
44
8
99
16
22
38
30
99

