Tisková zpráva, 11.8.2020
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. získala od Královéhradeckého kraje dotaci na
realizaci projektu Eliminace ohrožení nebo negativního ovlivnění režimu podzemních vod vrty
pro využití GTE, vrtanými studnami, průzkumnými vrty a jinými hlubšími objekty v jímacím
území Litá – území vyhrazeném pro odběr vody pro lidskou spotřebu. Celkové náklady projektu
jsou 871 400,00 Kč, dotace 400 000,00 Kč je ve výši 45,9% z celkových nákladů projektu. Doba
realizace projektu je od 1.2.2020 do 31.3.2021.
Projekt „Eliminace ohrožení nebo negativního ovlivnění režimu podzemních vod vrty pro využití
GTE, vrtanými studnami, průzkumnými vrty a jinými hlubšími objekty v jímacím území Litá –
území vyhrazeném pro odběr vody pro lidskou spotřebu“ (dále také jako „Projekt Eliminace
ohrožení“) bude sloužit jako metodický pokyn (příručka) pro zaměstnance VAK HK, a.s. a
Královéhradecké provozní, a.s., kteří se vyjadřují ke stavbám v jímacím území Litá s ohledem na možné
ohrožení režimu podzemních vod v této oblasti. Do Projektu Eliminace ohrožení je zapojen
Královéhradecký kraj, který poskytne metodický pokyn stavebním a vodoprávním úřadům.
Zaměstnanci těchto úřadu budou mít k dispozici příručku, která jim umožní jednoduchou a přehlednou
formou vyhodnotit stavební záměry tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění režimu podzemních vod
v jímací oblasti Litá.
Celá oblast zahrnuje 61 katastrálních území. Pro každé katastrální území bude zpracována samostatná
složka zahrnující údaje o místních geologických a hydrogeologických poměrech, a tato složka bude
obsahovat:
- mapu s hranicí katastrálního území s vyznačením oblastí diferencovaného rizika pro vodní režim ve
vazbě na hydrogeologickou stratifikaci území;
- slovní popis jednotlivých oblasti diferencovaného rizika;
- slovní popis a případně grafické vyjádření rozsahu a charakteru vrtných a vystrojovacích prací v
technickém řešení nezbytném pro eliminaci negativního ovlivnění podzemních vod.
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