SDĚLENÍ
Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s. obyvatelům obce Vinec
Vážení odběratelé,
v únoru tohoto roku jsme Vás informovali o rozdělení vodovodního systému na dvě tlaková pásma
a zvýšení tlaku ve Vaší lokalitě. V současné době naše společnost provádí instalaci automatické čerpací
stanice pro horní tlakové pásmo do objektu vodojemu.
Účel a postup prací
Po dokončení vodovodu a jeho úplném zprovoznění tento měsíc, bude v horní části obce v sobotu
31. října 2015 v 10:00 zvýšen tlak vody přibližně o dva bary (dvacet metrů vodního sloupce), což se
projeví ve všech nemovitostech napojených na vodovodní síť zvýšením průtoku na koncových
vodovodních zařízeních.
Vodovodní přípojky
Hlavním účelem tohoto sdělení je poukázat na technický stav vodovodních přípojek a domovních
rozvodů. Vodovodní přípojky z oceli či olova nemusí odolat zvýšenému tlaku ve vodovodní síti. Ze
stejného důvodu upozorňujeme na technický stav rozvodů studené a teplé užitkové vody ve Vaší
nemovitosti, jež mohou vykazovat poruchy vlivem zvýšeného tlaku vody. Proto jsme stanovili termín
zvýšení tlaku na sobotu, kdy v případě poruchy potrubí v nemovitosti můžete bezprostředně zasáhnout,
uzavřít uzávěr vody u vodoměru a provést opravu poruchy. Doporučujeme v předstihu zkontrolovat
funkčnost uzávěru za vodoměrem.
Vlastnické vztahy k přípojce
Podle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. (§ 3, odstavce 6) je vlastníkem vodovodní přípojky majitel
nemovitosti nebo pozemku připojené na vodovod. Vodovodní přípojka je úsek potrubí od odbočení
z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo
stavby.
Z
toho
vyplývá
i
povinnost
péče
o
tato
zařízení.
Naše společnost jako investor stavby hradí pořízení a osazení nových odbočných armatur a
uličních uzávěrů vodovodních přípojek.
Organizační údaje o stavbě
Investor stavby:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
odpovědný zástupce:
Ing. Aleš Vocel 326 376 242 / avocel@vakmb.cz
Mimo pracovní dobu stavby
Nepřetržitý dispečink 326 721 507 / 326 376 160 / 603 245 533
Provozní středisko Rozvody vodovody Mladá Boleslav, kde je možno projednat podrobnosti ohledně
výměny vodovodní přípojky: vedoucí provozního střediska p. Zdeněk Doležal / tel. 326 376 115.
Závěrem:
Vážení odběratelé, ke zvýšení tlaku vody ve veřejné vodovodní síti jsme přistoupili po opakovaných
stížnostech na nízký tlak a řešíme jej ve spolupráci s obecním úřadem a za jeho finanční účasti. Věříme,
že se nám společným úsilím při dořešení stavu vodovodních přípojek podaří zlepšit naše služby a že
budete s dodávkou pitné vody spokojeni.
V případě jakýchkoli nejasností a výhrad se na nás laskavě obraťte.
Děkujeme za pochopení.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
V Mladé Boleslavi dne 15. září 2015
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