Obec Chyšky
Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO: 00249718, DIČ: CZ 00249718
č.ú.: 3029271/0100
tel.: 382 59 12 06, e-mail: obec@chysky.cz

V Chyškách dne 09.09.2021
TISKOVÁ ZPRÁVA

Za dotační podpory z rozpočtu Jihočeského kraje a státního rozpočtu - MZe bude provedena
výstavba vodovodu pro místní části Květuš, Nová Ves a Vilín
Stavba řeší zásobování Květuše a Nové Vsi s Vilínem (místní části obce Chyšky) pitnou vodou.
Zdrojem nového vodovodu bude napojení na stávající obecní vodovod v Chyškách, přičemž
technické řešení uvažuje s výhledovou možností napojení na vodárenskou soustavu VSJČ (ve směru
Sepekov, Přeštěnice, Týnice). Technické řešení obou lokalit – Květuš (jihovýchodně od Chyšek) a
Nová Ves s Vilínem (severně) - tvoří vždy přívodní řad do lokality a rozvodná síť, včetně
vodovodních přípojek.
Stavba zajistí zásobování jednotlivých nemovitostí v místních částech Květuš, Nová Ves a Vilín
obce Chyšky kvalitní pitnou vodou.
Jedná se o novou výstavbu vodovodních přivaděčů (přívodních řadů) a rozvodné vodovodní sítě pro
tři místní části obce Chyšky: Květuš a Nová Ves s Vilínem. Nové přivaděče budou napojeny na
stávající obecní vodovod v Chyškách.
Stavba sestává ze dvou funkčně i geograficky samostatných částí – vodovodů:
Květuš – řad A až řad J
Nová Ves s Vilínem – řad K až řad P
V případě zájmu další informace poskytne starostka obce.

Název programu JK: Kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021

Projekt: Vodovod Květuš a Nová Ves
Předpokládaný rozpočet projektu / zdroje financování (Kč bez DPH):
Celková předpokládaná výše rozpočtu:
12 346 633,89 Kč
Předpokládaná výše podpory z MZe:
5 001 000,00 Kč
Předpokládaná výše podpory z JK:
909 300,00 Kč

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu: Kofinancování akcí
v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021

