Název projektu: Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic – propojení
řadů Radotín
Stručný popis projektu: výstavba nového vodovodního přivaděče z Radotína ke
zvýšení kapacity přiváděné vody pro město Černošice
Náklady celkem:

3 508 710,- Kč vč. DPH – cena dle smlouvy o dílo

Forma financování: vlastní zdroje (popř. úvěr)
Zhotovitel stavby:
EKIS, spol. s r.o
Termín zahájení dle smlouvy:
listopad 2010
Termín předání staveniště:
16. 2. 2011
Termín ukončení díla dle smlouvy: 15. 12. 2011
Základní smlouvy k projektu:
Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem –EKIS, spol s r.o.
Trojstranná smlouva o podmínkách výstavby na území hl. m.
Prahy mezi městem Černošice, PVS a PVK

Doplňující informace k projektu:
Město Černošice je zásobováno pitnou vodou jednak ze svých zdrojů, kterými jsou především vrty na
poli mezi Černošicemi a Radotínem a méně vydatné vodojemy v lese – Staňkovka a Kosina I a II, ale
také vodovodním přivaděčem z Prahy. Vlastní zdroje totiž nepokrývají potřebu města a jsou proto
míchány s vodou čerpanou z Prahy. V současné době je voda z Prahy přiváděna vodovodním
přivaděčem, který vede Karlickou ulicí v Radotíně a je napojen na malý vodojem Třebotov v kopci
v ulici Zderazská v Radotíně.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na odběr vody z Prahy, společnost AQUACONSULT,
s.r.o., která pro město Černošice vykonává správu vodovodů a kanalizací v minulosti iniciovala
jednání s dodavatelem pražské vody, společností VEOLIA a PVS (Pražská vodohospodářská
společnost). Z několika jednání o navýšení povoleného odběru vody z Prahy vyplynula ze strany
dodavatele vody nutnost realizovat do budoucna nový vodovodní přivaděč, který by měl větší
kapacitu, než ten stávající a byl by napojen na řad vedoucí z vodojemu Radotín, který má daleko větší
kapacitu než vodojem Třebotov, na který je město napojeno v současné době. Z jednáních rovněž
vyplynulo, že v listopadu loňského roku OMI (odbor městského investora hl. města Prahy) zahájí
výstavbu inženýrských sítí (vody, kanalizace dešťové, splaškové a plynovodu) v lokalitě spojující
ulici Zderazská a Karlická, která je nekratší spojnicí mezi stávajícím přivaděčem pro Černošice a
vodovodním řadem větší kapacity vedoucím ulicí Zderazská. Vzhledem k tomu, že v předmětné
lokalitě byly plánovány výkopové práce, město se rozhodlo, že nechá vypracovat projekt nového
vodovodu pro Černošice v této oblasti, neboť výstavba vodovodu by tak byla daleko levnější.
Po projednání předmětného projektu a získání mnoha potřebných stanovisek a povolení, bylo
provedeno výběrové řízení, které vyhrála společnost EKIS, a.s., která předložila nejlevnější nabídku
na pokládku nového vodovodu pro Černošice a to za 2 923 925,-- Kč bez DPH. Předmětná společnost
je zároveň zhotovitelem všech staveb v dané lokalitě pro hlavní město Prahu, a proto mohla nabídnout
nejvýhodnější cenu. Investiční akce Magistrátu hl. m. Prahy s názvem akce „Stavba č. 3082 TV
Radotín, etapa 0011 Viničky zahrnující výstavbu nových inženýrských sítí pro nemovitosti v Radotíně
a investiční akce města Černošice obsahující výstavbu nového vodovodu pro Černošice se podařilo
zkoordinovat a probíhají současně.
V případě, že by se město nerozhodlo realizovat vodovod nyní, v budoucnu by to bylo v dané lokalitě
nemožné a výstavba by tak byla o mnoho dražší. Toto řešení umožní městu Černošice odebírat
v budoucnu daleko více vody z Prahy, která i v letních měsících plně pokryje potřebu občanů našeho
stále se rozrůstajícího města.

