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Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina-Belotič  
 

 Investor: Česká republika – Česká rozvojová agentura, Ing. Michal Pastvinský 

 Zhotovitel:  VHS Brno a.s. 

 Administrátor:  MEVOS, spol. s r.o. 

 Lhůta realizace:   2011-2012 

 

Společnost MEVOS spol. s r.o. byla hlavním koordinátorem a administrátorem projektu. 

 

 O projektu (původní stav, cíle): 

Okres Osečina se nachází v severní části Srbska podél magistrální komunikace Valjevo – 

Loznica, 32 km severozápadně od města Valjeva. Okres Osečina má přibližně 15 000 obyvatel, 

z toho na město Osečina připadá cca 4 5000 obyvatel. Rozloha okresu je cca 319 km2. 

Cílem o projektu ZRS bylo napojení městské části Belotić na distribuční systém pitné vody 

města Osečina. Důvodem byly značné problémy této městské části se zásobováním pitnou 

vodou, kdy jako jediný zdroj pitné vody pro místní obyvatelstvo sloužily studny, potýkající se se 

snížením hladiny podzemní vody. 

 

 Realizace: 

Spolupráce na projektu s partnerskou organizací byla zahájena slavnostním podpisem smlouvy 

s městem Osečina dne 13.října v Bělehradě na veletrhu ECO fair za účasti představitelů města 

Osečiny, zástupců firmy VHS Brno, MEVOS, velvyslaneckého rady Velvyslanectví České 

republiky v Bělehradě, ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade v Bělehradě Pavla Svobody a 

ředitele veřejně prospěšné společnosti JKP Osečina Dragana Andriče. 
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V rámci projektu probíhaly přípravné a koordinační práce, byl zajištěn trubní materiál, armatury 

a další komponenty pro stavbu. Dále byla provedena aktualizace prováděcího projektu a hlavně 

bylo vydáno stavební povolení, na jehož základě začaly v Osečině stavební a montážní práce.  

Realizátor zpracoval Strategii dlouhodobého rozvoje vodovodu a kanalizace opštiny Osečina 

zahrnující bilanci rozvoje vodních toků, nakládání s odpadními vodami i případné řešení ČOV 

atd.. .  

 

 

V roce 2012 město Osečina požádalo o rozšíření projektu z  důvodu havárie čerpacího soustrojí 

v čerpací stanici, kdy následně ČRA odsouhlasila navýšení projektu a na základě jednacího 

řízení byl v měsíci srpnu podepsán dodatek zahrnující výše uvedené rozšíření projektu. Na 

základě tohoto rozhodnutí a podpory ČRA realizátor v rámci projektu provedl mj. vystrojení 

studní novou technologií.  

 

Dalším bodem projektu byla osvětová kampaň s cílem zvýšení povědomí obyvatelstva o 

významu ochrany životního prostředí, zásobování vodou, nakládání s odpady... V rámci 

osvětové kampaně byly mezi obyvatele distribuovány letáky týkající dané problematiky a také 

byly na toto téma pro obyvatele uspořádány v Osečině dvě besedy. 
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V průběhu celého projektu probíhala jednání zúčastněných stran, veřejnost byla informována o 

průběhu projektu a všechny aktivity probíhaly v souladu s metodikou ČRA. 

 

 

 

Projekt byl realizován v obci Osečina-Belotič, kdy byl během dvou let trvání projektu v souladu 

s evropskými normami vybudován necelé 3 km dlouhý vodovod. Projekt byl navržen tak, aby 

umožnil napojení obyvatel obce a aby v budoucnu mohl příjemce pokračovat a na vodovod 

napojit další územní celky. 

 

 

 


