
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 20.09. 2017 

 

Projednání odkupu artézské studny včetně pozemku  

v okolí studny v areálu Kovony, a. s 

 

 

RM dne 22.08.2017 přijala toto usnesení: 

 

Usnesení č. 517 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

převzetí artézské studny včetně pozemku v okolí studny o rozměru 9 m
2
 v areálu Kovony, a. 

s., na základě kupní smlouvy v hodnotě 1 Kč, 

 

II. u k l á d á 

panu místostarostovi  

 

1) ve spolupráci s právníkem města připravit návrh kupní smlouvy dle výše uvedených 

podmínek.                                                                      

Termín: do 08. 09. 2017 

2) kupní smlouvu předložit ZM dne 20. 09. 2017 ke schválení.                       

 

3) ve spolupráci se společnostmi Aquion, s. r. o., a Stavokomplet, s. r. o., zpracovat studii na 

zapojení vrtu Kovona do městské sítě a následně zadat projektovou dokumentaci. 

                                           Termín: do 31. 10. 2017 

 

                                                                                                                 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

 

návrh postupu k využití vodního vrtu a podmínky odkupu artézské studny včetně pozemku 

v okolí studny v areálu Kovony, a.s. 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 

 



 

 Rada města Lysá nad Labem 

 dne 22. 08. 2017 

 

 

Návrh postupu k využití vodního vrtu v areálu společnosti Kovona a.s. 

 

 
Zpráva se předkládá z důvodu : 

řešení zásobování města pitnou vodou – varianta zapojení vrtu v Kovoně do vodovodní sítě 

města. 

 

Zprávu vypracoval : 

Ing. Miloš Dvořák    

 

Zprávu předkládá : 

Ing. Karel Otava 

 

Do rady města bude přizván : 

 

Návrh usnesení: 

Rada města 

 

s c h v a l u j e 

 

převzetí artézské studny včetně pozemku v okolí studny o rozměru 9 m
2
 v areálu Kovony a.s., 

na základě kupní smlouvy v hodnotě 1 Kč. 

 

u k l á d á 

 

panu místostarostovi  

- ve spolupráci s právníkem města připravit návrh kupní smlouvy dle výše uvedených  

   podmínek.                                                                     Termín: do 08.09.2017 

- kupní smlouvu předložit ZM ke schválení.                      Termín: 21.09.2017 

 

- ve spolupráci se společnostmi Aquion, s. r.o. a Stavokomplet s.r.o. zpracovat studii na  

   zapojení vrtu Kovona do městské sítě a následně zadat projektovou dokumentaci. 

                                            

 Termín: do 31.10.2017 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

 Podpis starosty nebo 

 místostarosty:  

     

 Podpis tajemníka :  

 

 



Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

V prosinci 2014 byla v městské pitné vodě zjištěna přítomnost nadlimitního množství 

dusičnanů. Příčinou bylo míchání vody ze dvou vodních zdrojů – z tzv. kvarterního zvodnění 

(povrchová voda) a cenomanského zvodnění (hlubinná voda kolem z hloubky kolem 100 m).  

Na základě usnesení ZM byly rozpracovány varianty pro zajištění dlouhodobě dostatečné 

dodávky pitné vody městu. Rychlým řešením pro odstranění dusičnanů byla instalace 

ionexových filtrů, které snižují hodnoty dusičnanů pod limitní hodnotu.  

Další z variant je i zapojení vrtu v areálu v Kovoně (hlubinný vrt 100 m) do vodovodní sítě 

města, který zatím samovolně produkuje nežádoucí přebytkovou vodu, která je pro čistírnu 

odpadních vod přítěží. Na základě jednání tehdejšího p. místostarosty Ing. Elišky a p.Blažka 

s vedením Kovony a.s. byla navržena a následně dne 18.08.2015 v RM schválena dohoda o 

možném využití vodního vrtu mezi městem Lysá nad Labem a společností Kovona, a. s. 

Dne 16.12.2015 ZM (v pozici RM) schválilo prodloužení dohody s Kovonou do roku 2017. 

Na jaře 2017 zpracovala společnost Aquion, s.r.o., studii pod názvem Posouzení stávajícího 

stavu vodovodu Lysá nad Labem a možnosti zásobování z vrtu Kovona. Studie byla vedení 

města prezentována v dubnu 2017 (viz příloha). V závěru studie (na str. 35) autor studie Ing. 

Lubomír Macek doporučuje: “…využít stávající vodní zdroj v Kovoně, vystavět 

jednostupňovou úpravnu vody s akumulační nádrží a čerpací stanici, která umožní dodávku 

vody přímo do vodovodní sítě – buď do spojené sítě, do nově vytvořeného spodního 

tlakového pásma Litol nebo do nového výtlačného řadu do stávajícího vodojemu. Dále 

doporučuji výstavbu výtlačného řadu z tohoto nového zdroje do stávajícího vodojemu v jedné 

z navržených variant.“ 

Dalším doporučením bylo provedení čerpací zkoušky s odběrem 4 vzorků vody, které budou 

podrobně prozkoumány v akreditované laboratoři. 

Čerpací zkouška byla uskutečněna ve spolupráci s technickým úsekem Kovony, čerpadlo a 

hadice instalovali hasiči pod vedením pana Bc. Konečného. Vzorky odebral zástupce 

laboratoře osobně ve dnech 27. a 28. 6. 2017 a 10. a 11.7.2017 v podniku Kovona Lysá n. L., 

Švermova ul. Analýza vzorků byla  provedena v rozsahu úplného rozboru dle vyhlášky č. 

252/2004 Sb. včetně pesticidů a stanovení uhlovodíků C10-40. Výsledky z analytické 

laboratoře Monitoring, s.r.o., byly předány do 03.08.2017.  

Na základě požadavku bylo dne 10.7.2017 provedeno  několik kontrolních měření hladiny ve 

vrtu při stálém odběru 5l/s ( čerpání běželo  non-stop od pátku 7.7.2017 od 15.00 hodin). 

Hladina vody ve vrtu kolísala v rozmezí 15 – 17m pod terénem, čerpadlo usazeno v 28m. 

Dne 11.7.2017  v 10.00 proběhl poslední  čtvrtý odběr vody na rozbory a v 11.00 hodin byla 

ukončena čerpací zkouška vrtu v Kovoně. 

V době od 7.7.2017 od 15.00 do 11.7.2017 do 11.00 ( 92 hodin ) bylo bez odstávky 

vyčerpáno cca  1.656 m3 vody. 

Shrnutí výsledků čerpací zkoušky: 

1) trvalý odběr vody po dobu 92 hodin v množství 5 ls
-1

 potvrdil dostatečnou kapacitu zdroje. 

2) bylo dosaženo požadovaného snížení hladiny až na 17 m. 

3) vzorky potvrdily ustálenou kvalitu vodního zdroje. Voda je měkká s vyšším podílem 

železa, tzn. úprava surové vody je technologicky dobře zvládnutelná. Výsledky vzorků jsou 

téměř identické, což potvrdilo, že vrt je zatěsněn proti vnikání povrchové vody. 

Výsledek potvrzuje, že převzetí vodního zdroje Kovona, vybudování úpravny vody a  

zařazení  do vodovodní sítě města přispěje ke zlepšení zásobování obyvatel města kvalitní 

pitnou vodou. 

Po napojení do vodojemu lze úplně odstavit čerpání kvartérní vody a tím vyloučit i zapojení 

ionexových filtrů. 



Doplnění textu 13.09.2017: 

Dne 11.09.2017 proběhlo jednání na MěÚ v kanceláři pana starosty za účasti ředitele Kovony 

pana Karla Špitálníka a Ing. Lubomíra Macka ze společnosti Aquion. 

Pan Špitálník potvrdil, že souhlas s prodejem pozemku asi 9 m
2
 v okolí studny stále trvá a 

prodejní cena je 1 Kč. 

Potrubí z vrtu do úpravny vody bude na město převedeno bezúplatně s věcným břemenem pro 

Kovonu, aby bylo možné zajistit opravy a údržbu potrubí.  

Místo pro úpravnu vody u západního oplocení poskytne Kovona podle potřeby – orientační 

rozměry jsou 25 x 40 m, bude upřesněno na základě studie. 

Způsob převedení pozemku nyní řeší vedení Kovony dvěma způsoby: 

1) směnou za pozemek stejné výměry. 

2) odprodej za cenu obvyklou na základě znaleckého posudku. 

Po upřesnění rozměrů a způsobu převodu budou zastupitelstvu předloženy příslušné smlouvy. 

Napojení nové úpravny bude pravděpodobně napřímo do vodovodní sítě východním směrem 

a je doporučeno současně uskutečnit výstavbu výtlačného řadu do městského vodojemu. 

Podrobnosti budou řešeny v připravované studii. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

RM dne 13.5.2015 pověřila místostarostu města rozpracováním vhodných variant pro 

připojení nového vodního zdroje pitné vody. 

 

Usn. RM 18.08.2015  č. 621  Rada města 

I. s o u h l a s í 

s uzavřením dohody o možném využití vodního vrtu mezi městem Lysá nad Labem a 

společností Kovona, a. s., 

II. p o v ě ř u j e 

místostarostu města, aby vyjednal a uzavřel se zástupci společnosti Kovona, a. s., (dále jako 

“vlastník vrtu”) dohodu, která bude zahrnovat následující body: 

a) vlastník vrtu se zavazuje, že do 31.03.2016 nezruší svůj vrt Cenomanské zvodně, ale vyčká 

nejpozději do uvedeného termínu na stanovisko zastupitelstva města, zda má zájem vrt pro 

veřejné potřeby využívat nebo ne, 

b) Město Lysá nad Labem se zavazuje přebrat od vlastníka vrtu odpovědnost za finanční 

náklady spojené s likvidací přebytkové vody vůči provozovateli ČOV v Lysé nad Labem, 

společnosti Stavokomplet, s. r. o., a to do doby, kdy bude vrt zrušen, nejpozději však do 

31.12.2016, 

c) vlastník vrtu se zavazuje, že do jednoho dne od uzavření této dohody zruší své odvolání 

proti přerušení řízení v této věci u příslušného úřadu v Lysé nad Labem, 

d) vlastník je připraven jednat s městem o prodeji, případně dlouhodobém pronájmu vrtu vč. 

řešení napojení na stávající veřejnou vodovodní síť. 

 

Usnesení ZM ze dne 25.11.2015: 

III. b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Předložené informace k rozpracovaným variantám připojení nového zdroje pitné vody 

IV. u k l á d á 

1.d) panu starostovi vstoupit se spol. Kovona, a. s., Lysá n. L., do jednání ve smyslu diskuze. 

 

Usnesení ZM ze dne 16.12.2015:  

ZM…II. schvaluje: 

11. Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o možném využití vodního vrtu v areálu společnosti 

Kovona, a. s., Lysá n. L., s prodloužením termínu platnosti do roku 2017. 



 

Návrh řešení: 

Kancelář doporučuje RM schválit převzetí artézské studny včetně pozemku v okolí studny o 

rozměru 9 m2 v areálu Kovony a.s., na základě kupní smlouvy v hodnotě 1 Kč, 

a  uložit panu místostarostovi: 

- ve spolupráci s právníkem města připravit návrh kupní smlouvy dle výše uvedených  

   podmínek.                                                                     Termín: do 08.09.2017 

- kupní smlouvu předložit ZM ke schválení.                      Termín: 21.09.2017 

 

- ve spolupráci se společnostmi Aquion, s. r.o. a Stavokomplet s.r.o. zpracovat studii na  

   zapojení vrtu Kovona do městské sítě a následně zadat projektovou dokumentaci. 

                                           Termín: do 31.10.2017 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáváno se zpracovatelem studie panem Ing. Lubomírem Mackem. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Náklady na studii jsou nákladovou položkou města. Po odhadu nákladů bude potřeba navýšit 

tuto část rozpočtu. 

Realizace úpravny vody v Kovoně připadá v úvahu v roce 2018 – je šance na získání dotace 

na úpravnu a výtlačný řad do vodojemu.  

 

 

Ing. Miloš Dvořák 

 

 

 

 

 

Přílohy :  

Dodatek č. 1 z 16.12.2015 

Dohoda z 19.8.2015 

Plánek čerpací zkoušky 

Posouzení stávajícího stavu vodovodu Lysá nad Labem… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek č.1. 

 
Dohody o možném využití vodního vrtu v areálu společnosti Kovona a.s., Lysá n.L. ze 

dne 19.8.2015 

 

I. Smluvní strany 

 

Město Lysá nad Labem, IČ: 0239402 

Se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem 

zastoupené starostou města Mgr. Jiřím Havelkou 

dále jen město 

 

a 

 

Kovona a.s., IČ: 14801884 

Se sídlem Švermova 782/2, 289 22 Lysá nad Labem 

Zastoupené statutárním ředitelem Karlem Špitálníkem 

dále jen vlastník vrtu 

 

II. Budoucí závazek vlastníka vrtu 

 

a) Vlastník vrtu se zavazuje, že do 31.3.2017 nezruší svůj vrt Cenomanské zvodně, ale vyčká 

nejpozději do uvedeného termínu na stanovisko zastupitelstva města, zda má zájem 

předmětný vrt pro veřejné potřeby využívat nebo ne. 

 

III. Budoucí závazek města 

 

a) Město Lysá nad Labem se zavazuje převzít od vlastníka vrtu odpovědnost za finanční 

náklady spojené s likvidací přebytkové vody vůči provozovateli ČOV v Lysé n.L., společnosti 

Stavokomplet spol. s r.o., Brandýs n.L., kdy bude vrt zrušen, nejpozději však do konce roku 

2017. 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ujednání dohody zůstávají v platnosti beze změny. 

 

 

V Lysé n.L. dne:  ……………………      

 

 

…………………………………………                     …………………………………       

Mgr.Jiří Havelka                                                          Karel Špitálník 

Starosta města Lysá n.L.                                              statutární ředitel Kovona a.s. Lysá n.L. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


