Veřejné setkání 12. 8. 2015
Voda v Řetenicích
Přítomní zastupitelé: J. Šašková, V. Mužík ml., J. Josefík, P. Steinbach
Hosté: Ing. I. Kasalický, Linhart (zastupuje majitele hotelu Rosa), A. Josefíková, L.
Josefíková, P. Ajchler, R. Staněk, M. Blecha, V. Šašek, I. Šašková, D.Čief, J. Čief, L.
Matschinerová, Dobřichovský, M. Blecha, J. Lázňovský

Ve středu 12. 8. 2015 bylo na obecním úřadě v Nicově svoláno veřejné setkání
občanů, kterých se týká situace kolem vody v Řetenicích. Především se mluvilo o otázce
připojení hotelu na obecní vodovod. Hotel zažádal o přípojení na obecní vodovod, vodu
odebírá již několik let. V současnosti se zvedla vlna diskuze mezi trvale žijícími obyvateli a
chalupáři s nesouhlasem připojení hotelu na obecní vodovod.
Na setkání byl přizván pan Ing. Igor Kasalický (AQUAŠUMAVA), aby objasnil
situaci a zodpověděl případné dotazy.
Ing. Kasalický: Přistupuje ke všem odběratelům stejně, zatím s vodou nebyl nikdy problém,
vždy tekala.
A.Josefíková: Přednáší řeč o tom, že hotel má ve stavebním povolení jako zdroj vody studnu,
kapacita hotelu se od předešlých let zvýšila, tehdejší zastupitelé nesouhlasili s připojením.
Dobřichovský: V projektu jsou study, řídit se rozhodnutím kolaudace.
Kasalický: Pokud k tomu přistupovat na základě stavebního povolení, ať každý doloží
povolení na připojení, nejen hotel Rosa, ale všichni z Řetenic.
A.Josefíková: Bydlí proti hotelu, přečetla fakta za 20 let. Od roku 1994 do 2008 hotel čerpá
vodu ze studny, perfektní kvalita dostatek i ve vedrech. Po Stupkových se napojil na obec.
vodovod. Kolaudace budovy na 35 osob + personál, dnes je kapacita 50 míst. V roce 2002
bylo velké sucho, kontorla vodojemu každý den, pan Kasalický uvádí nepravdivé informace
ve zprávě předložené na minulém zastupitelstvu.
Kasalický: Chce vědět, kdy byl nedostatek vody od doby, kdy je hotel připojen (2008)?
A.Josefíková: neodpověděla
Dobřichovský: Proč nepoložit otázku opačně, jaký je průtok, spotřeba, doložit situaci
v číslech
Kasalický: Čísla nejsou k dispozici, nemůžeme určit spotřebu vody do budoucna, hotel měl
povolení na připojení v havarijním případě, kdo má doložitelné povolení?
Blecha: Zpráva kontraproduktivní. Zpráva může být dána jen znalcem, který má oprávnění,
vyjmenování povolení Aquašumava s.r.o. Je potřeba vypracovat znalecký posudek a obec na
základě něho pak posoudila.
Kasalický: Znalecký posudek se může nechat vypracovat. Mají všichni povolení na
připojení? Ať ho předloží.
Blecha: Toto je věc soudu, zda to bude vyžadovat. Měření 0,25l/s, v noci 0,3l/s. Období
sucha, roste teplota a srážky ubývají.
Šašek: měření na jiném zdroji okolo 0,16l/s

Josefík. J.: Sekání kolem studen i vodojem, přepad dostatečný, vody teče hodně.
Dobřichovský: Proběhly výpočty o dostatečnosti?
Kasalický: Dvojí argumentace – ať se zpracuje analýza znovu, mají povolení na připojení
stávající odběratelé?
Dobřichovský: Obec by měla rozhodovat s péčí řádného hospodáře, prodej vody je přínos
pro obec
Ajchler: Je problém využívat vrty v hotelu?
Linhart (zástupce Slovan Tábor): podle kolaudace je opravdu obecní vodovod požárním
zdrojem. Po zpoplatnění se začne určitě šetřit.
Ajchler: Pan Linhart neodpověděl na otázku – vrtu
Linhart: 3 čerpadla (pravděpodobně spálená), samozřejmě, že by se raději brala zpoplatněná
voda z obecního vodojemu. Po 20 letech změna, dávno jsou již starousedlíci (hotel Rosa),
přínosem pro obec
A.Josefíková: Jestli nebude voda, bude se zavírat na noc
Linhart: je zmaten, vody je dost
L.Josefíková: Proč je problém spravit v hotelu studny?
Josefík J., Čief D.: Voda posledních voda tekla, hotel po celou dobu připojen
Josefíková A.: Nájemci jsou schopní, hodně lidí-rekreantů, roste spotřeba.
Dobřichovský: Je třeba řešit.
Lázňovský: tohle je všechno kvůli mně.
A.Josefíková: Všichni kradli.
Ajchler: Voda je zadarmo, on nekradl.
Matschinerová: Má tři pokoje, většinou známé.
Steinbach: Pan Kasalický nemůže říct vstupy, pouze odhad vody odběru. Problém zastupitelů
– rozhodnout se dobře a funkčně. Je třeba jednat konstruktivně, někam to posunout. Voda se
nekradla, byla zadarmo, proč někoho osočovat, že kradl, když byla zadarmo.
Kasalický: Vodoměry zatím nejsou, podle tabulek se stanový vydatnost vodních zdrojů,
velikost vodojemu není tak významná (za 12-24h se doplní). Hydrogeologové posoudí a
rozhode - ,,normální okolnosti“ že je jí dostatek. Možnost požadovat po všech dohody o
odběru a povolení na přípojky na stavebním úřadě.
Staněk: Rozvod vodojemu, tři různé roury (německé, 1973, individuální)
Kasalický: Hlavní vodovodní řád, přípojka součástí nemovitosti
Lázňovský: Chápe všechny obavy lidí, bazén se napouští 1krát za rok – v květnu, musí
fungovat filtrace, nezná se přesná spotřeba, je potřeba dát tam vodoměr, vodoměr i na
vodojem
Blecha: Ať obec nechá zpracovat posudek, který zahrne historické, současné i budoucí
skutečnosti, namontuje vodoměry, přihlédne ke stávajícímu rozhodnutí
Kasalický: spousta zmatků
Linhart: Dát vodoměry
Dobřichovský: souhlasí
Steinbach: mluví o posudku
Kasalický: Soudní znalec – částka 20 – 30 000,-, hydrogeologický posudek dalších 20 –
30 000,- Kč.

Blecha: potřeba kulatého razítka, znalecký posudek, ve kterém je zahrnuta nezpochybnitelná
historie, historie vodních srážek
Kasalický: směrná čísla nejsou objektivní, je potřeba dát vodoměr na Rosu
Lázňovský: potřeba velkého vodoměru cca 16 000,- Kč
Josefíková.A.: co se bude dít při poklesu ? Bude zákaz používání vody nebo zavírání – může
dojít k zanášení.
Kasalický: V těchto případech se zaveze cisterna, místo určí obec, myslet na hygienické
podmínky. Havarijní situace – 1hydrant na návsi v obci a tam se chodí pro vodu.
Staněk: Nutno dořešit kohoutek od Kašperských Hor
Kasalický: Průzkumný vrt z dotace 95% (na nový zdroj), na rekonstrukci vodovodů nejsou
dotace, šetřit na vodě na opravy.
Lázňovský: Kolik bude stát případná oprava?
Kasalický: jsou plány obnovy, rezervní fond, uvědomit si, že z 10Kč se netvoří fond oprav.
Po přírodní katastrofě, na kraji mohou dát (po kalkulaci, výběru) a možná dají dotaci. I při
18Kč/l se dotuje. Potřeba eliminovat úniky, pořídit vodoměr

ZÁVĚR: Kasalický: – nainstalovat vodoměry na Rosu a do řetenického vodojemu, prověřit
prameniště
Blecha: bez posudku se to neobejde
Kasalický: posudek není podmínkou
Blecha: obec aby uvažovala perspektivně hledat posílení vodních zdrojů
Ajchler: obec by měla hledat dotaci (případně nový vrt), revize zdrojů

