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Propojení vodovodů Černá Hora - Bořitov 
 

 Objednatel: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, Ing. Pavel 

Mikulášek, výrobně-technický náměstek, tel: 731 437 899 

 Investor:   SVAK měst a obcí, ul. 17. listopadu 14, Boskovice 

 Poskytovatel:   MEVOS spol s r.o. 

 Lhůta výstavby:    06/2010 – 06/2011 

 Realizace projektu:  07/2010 - 12/2011 

 Finanční objem stavby:  24 919 480,- Kč (20 766 233,- Kč bez DPH) 

 

 O projektu: 
 

Společnost MEVOS, spol. s r.o. připravovala podklady pro podání žádosti o dotaci z Programu 129 180 „Výstavba a 

obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, podprogramu 129 182 – Podpora výstavby a obnovy vodovodů pro 

veřejnou potřebu na akci „Propojení vodovodů Černá Hora – Bořitov“.  

 

Jednalo se o přípravu, konzultace, zpracování žádosti, administraci žádosti a závěrečné vyhodnocení akce. Součástí 

projektu bylo zpracování žádosti o kofinancování z JMK včetně závěrečného vyhodnocení. 

 

 O realizované akci: 

 
Cílem akce bylo vyřešit propojení vodovodní sítě obcí Černá 

Hora a Bořitov tak, aby v případě nedostatku vody v Černé Hoře 

byla obec dotována vodou z Bořitova. 

 

Obce nemají řešení v zásobování pitnou vodou v případě havárie 

či poruchy kdekoliv na trase od zdroje k odběratelům. 

V Černé Hoře je domov pro seniory se 190 klienty a 90 

zaměstnanci včetně prádelny, kuchyně aj. Domov se nachází na 

kopci na konci zásobovacího řadu, často dochází k nedostatku 

vody v důsledku malého tlaku v potrubí a v případě jakékoliv 

poruchy na trase může zůstat zcela bez zásobování vodou. 

 

Byl vybudován přívodný řad v celkové délce 1044,5 m. Tento řad 

je napojen na stávající vodovod v Bořitově. Trasa vodovodu podchází státní silnicí, pokračuje podchodem pod 

potokem a pod místní komunikací, dále nezpevněnou cestou a průsekem v lese do nově vybudovaného vodojemu o 

objemu 200 m
3
. Podchody pod silnicemi jsou provedeny protláčením ocelové chráničky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


