OHLEDUPLNÉ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ Z VEŘEJNÉHO VODOVODU
Horké počasí provozovateli vodovodních systémů přináší starosti se zásobováním
odběrných míst za účelem dodávek pitné vody.
Bezohledné napouštění bazénů a zálivek musel řešit provozovatel VODOS Kolín již na
určitých provozních lokalitách své působnosti.
VODOS Kolín požádal vybrané odbory životního prostředí o vydání OPATŘENÍ OBECNÉ
POVAHY DOČASNÉHO OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU
POTŘEBU v těch lokalitách, kde začala problematika s kapacitou dodávek pitné vody.
Zde jako provozovatel musíme odběratele vyzvat opravdu k součinnosti při odběru pitné
vody. Bezohledné odběry za účelem napouštění bazénů a zálivek vytváří problém
v dodávkách pro ostatní odběratele, a to jak v kapacitě, tak v kvalitě dodávané pitné
vody. Zde nejčastěji dochází ke snížení tlaku a tvorbě zákalu, který se vytvoří při stržení
kapacitního množství ve vodovodním systému.
Při tomto jevu okamžitě odběratelé reagují, a to formou stížnosti na nekvalitní dodávku
vody pro jejich odběrná místa (jedná se o zákal a inkrusty uvolněné z potrubí).
V letošním roce jsme zaznamenali další ohrožení vodovodní sítě, a to je víkendové
napouštění malých bazénů. Zde naši zákazníci využívají nabídek prodejců bazénové
techniky a pořizují si malé bazény cca 3 m3 až 5 m3, které si napouští pouze na víkend,
a hned po uplynutí krátké doby klidu vypustí. To znamená, že opakují tento krok
několikrát za letní období a tím narušují plynulé dodávky pro ostatní odběratele.
Chtěli bychom požádat všechny spotřebitele pitné vody, kteří jsou našimi zákazníky, o
pomoc právě v tomto období, které přináší tuto problematiku se zásobováním pitné vody.
Naše společnost zajišťuje na všech provozních střediscích dovoz pitné vody jak za účelem
náhradního zásobování, tak za účelem dovozu vody do bazénu. Tuto službu lze objednat
na našich telefonních číslech, které najdete na www stránkách společnosti, kde nalezne
zákazník další podrobné informace.
Chtěli bychom upozornit naše zákazníky, že tato služba může být nabízena i
jinými dopravci, zde si musí objednatel této služby dát velký pozor na původ
dovezené vody, její kvalitu a kvalitu dovozu, to znamená nezávadnost
cisternového vozu, který muže být velmi často původcem znečištění, a to může
vyvolat zdravotní potíže pro samotného odběratele (konzumenta).
Doufáme, a děkujeme odběratelům za pomoc v tomto období.
Bc. Luboš Haken
výrobní ředitel
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