Odběratelé vody ze skupinového
vodovodu Opatov – Předín – Štěměchy

Datum:

18. 8. 2020

Informace VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., pro odběratele pitné vody
ze skupinového vodovodu Opatov – Předín – Štěměchy

Vážení odběratelé,
v posledních několika týdnech naše společnost provozující vodovody a kanalizace řešila velmi
složitou havarijní situaci, která se bohužel negativně projevila na zásobování pitnou vodou Vás
všech.
Z důvodu devastace půdy po kůrovcové kalamitě a z důvodu extrémních dešťových srážek, tedy
kvůli takzvané vyšší moci, došlo k havarijnímu zhoršení kvality surové vody zdroje Opatov. Voda
z tohoto zdroje se stala neupravitelnou, protože technologie místní úpravny vody je koncipovaná
na úplně jiný charakter surové vody.
Dne 16. 6. 2020 byla o této skutečnosti z naší strany informována Krajská hygienická stanice i
dotčené obce. Od toho dne až do 14. 8. 2020 byla do vodovodní sítě skupinového vodovodu
dodávána voda se zhoršenou kvalitou jako voda užitková, dodávka pitné vody byla zajišťována
náhradním způsobem. V obcích Opatov a Předín průběžným doplňováním přistavených cisteren, v
obci Štěměchy dovozem vody do vodojemu.
Po celou dobu naši i externí odborníci hledali možná řešení, jak zajistit Vašim obcím znovu kvalitní
pitnou vodu, což se povedlo díky doplnění technologie na úpravně vody i díky úpravě vodoteče
v jímacím území. Z těchto důvodů mohla být dodávka pitné vody obnovena.
V souvislosti s omezením dodávek pitné vody se setkáváme i s Vašimi dotazy týkajícími se toho,
jak bude v daném období účtováno vodné. Vzhledem k tomu, že vodné je od odběratelů vybíráno
zálohově a ke zhoršení kvality vody došlo z příčin nemajících původ v provozování vodovodu, tyto
platby proběhnou standardně, bez jakýchkoliv změn. Následně, po odečtu vodoměrů, bude
vyúčtována Vaše skutečná spotřeba vody včetně Vašich odběrů v daném období.
Velice nás mrzí, že ve Vašich obcích došlo k výše uvedeným problémům, kdy jsme museli pro Vás
zajišťovat po dohodě s obcemi náhradní zásobování pitnou vodou. Po celou dobu jsme
neodkladně pracovali na odstranění havarijního stavu a hledali nestandardní způsoby
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řešení úpravy pitné vody tak, aby byla co nejdříve kvalita vody obnovena. Za případné vzniklé
komplikace se Vám omlouváme a věříme, že se setkáme s Vaším pochopením pro tuto ojedinělou
a velmi problematickou situaci.
Děkujeme Vám.

S pozdravem
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
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