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Vodárny doporučují omezit zalévání pitnou vodou

Tisková zpráva

Přetrvávající sucho s rekordními teplotami se projevuje ve Středočeském
kraji extrémně vysokou spotřebou pitné vody. Je proto možné, že se v
některých lokalitách množství odebrané vody začne v blízké době blížit
distribučním limitům vodovodní sítě. Tato situace by mohla nastat zejména
v případech, kdy se najednou začne odebírat velké množství vody. Jako
příklad vodárny uvádějí intenzívní zálivky v odpoledních hodinách, kdy se
předpokládá návrat většiny odběratelů ze zaměstnání. Problém není
způsoben nedostatkem vody ve zdrojích, ale již zmíněnými kapacitními
možnostmi místních distribučních sítí.
„Chtěli bychom požádat občany, aby v těchto dnech omezili používání
pitné vody na zalévání. V případě, že nelze pro zálivky využít jiný zdroj,
doporučujeme odběratelům zalévání rozložit do delšího časového úseku
během celého dne a naopak omezit v podvečerních a večerních hodinách.
Eliminují se tak možné problémy, které vznikají, pokud se nárazově zvýší
odběr pitné vody v jednom časovém okamžiku,“ dodává Ing. David Kodym,
provozní ředitel Středočeských vodáren.
V případě dotazů, týkajících se dodávek vody, je možné kontaktovat
Zákaznickou linku Středočeských vodáren na telefonním čísle
840 121 121.

Středočeské vodárny, a.s.,
jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy
východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou dvěstě třicet tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotě přesahující
1,9 mld. Kč, který představuje více než dva tisíce kilometrů vodovodní sítě a pět set kilometrů kanalizačních stok.
Středočeské vodárny, a.s. jsou členem skupiny Veolia Voda, největší vodohospodářské společnosti na českém i celosvětovém trhu na municipální i průmyslové
úrovni. V ČR společnosti skupiny Veolia Voda zásobují 4,2 miliony obyvatel, mají 6500 zaměstnanců a obrat dosahuje 11 mld. Kč. Celosvětově Veolia Voda
poskytuje služby více než 110 milionům obyvatel a zaměstnává téměř 70 000 zaměstnanců v 55 zemích světa.
Další informace naleznete na internetové adrese http://www.svas.cz
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