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rť'",.]i. Středočeské

tr.i'vodárny

obec Malé přítočno
kamil kříž,starosta
Kladenská 10
273 51 Unhošt'

v kladně dne:
7, září 2020

Naše značka:
0207 1 0049965

Yážený pane starosto,

dovolujeme si Vás informovat, že závěrečnými pracemi bude na podzim pokračovat
rekonstrukce klíčovéhouzlu vodovodní sítě na křižovatce ulic wolkerova a
ŽelezniČářŮ v Kladně a obnova významné části přívodního řadu vedoucího z největšího
zemního vodojemu KoŽova Hora, kam je přiváděna voda z nadregionálního přivaděče KSKM
(Kladno

-

Slaný

-

Kralupy

-

Mělník).

Tuto zásadní investici, spočívající
nejen v obnově přivaděče, ale i navazujících vodovodních
řadŮ, jsme rozdělili na dvě etapy. První etapa proběhla na jaře letoŠníhoroku a díky
manipulacím na síti se nám podařilo tyto práce provést s minimálním' dopadem na
odběratele. Druhá etapa, která se týká rekonstrukce klíčovéhopotrubního uzlu a částečné
výměny přívodníhořadu, je technicky složitá a náročná, a proto přípravu na nadcházející
Práce nepodceňujeme. Tato druhá etapa proběhne bez přerušenídodávky vody pro
zákazniky vodáren, což bude vykoupeno zvýšenímrizik poruch na stávajícivodovodní

síti.

Práce na vodohospodářských zařizeních budou probíhat od října do prosince

letoŠníhoroku. Ovšem již od poloviny září se zahájí přípravnépráce, které spočívajív
maniPulaci na síti. Přepásmováním stávající vodovodní sítě, změnou toku vodý v
řadech a zvýŠenými prŮtoky v potrubí můžedojít k častějšímporuchám. Ne|ze vyloúčit
ani PříPadné zhorŠenísenzorických vlastností dodávané vody, které ovšem nemá vliv
na její mikrobiologickou kvalitu. Naše akreditovaná taboratoř bude jakost dodávané
vody pravidelně sledovat.
Pokud dojde k případnému výskytu zákalu v dodávané vodě, je nutné tuto skutečnost ohlásit
na zákaznickou linku 84O121 121, 602128127. Příslušnýprovoz vodárny
provede dle možnostíodkalenína daném úseku vodovodní sítě.

vodárnám

o případných odstávkách mohou odběratelé sledovat na našich
webových stránkách vvww.svas.cz prostřednictvím Google map. Doporučujeme zobrazení
maPY minimálně vměřítku 1, 1700, kdy se detailně ukáže každý dům a instituce, jež se
přerušení dodávky vody dotkne.
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.rť'"i'i. Středočeské
.+i,;i- vodárny
StředoČeské vodárny nabízejíbezplatnou službu SMS lnfo, kdy registrovaní uživatelé
dostávají v dostatečném předstihu informace o aktuálních haváriích na vodovodní a
kanalizaČní síti a o plánovaných odstávkách. Tuto službu využívá na 10729 odběratelů
Středočeských vodáren.

VŠemnaŠimodběratelŮm se omlouváme za možnékomplikace
pochopení a trpěIivost.

a

děkujeme za

S pozdravem,

Bc. Pavel Pobříslo
zástupce generálního ředitele a provozní ředitel
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