
 
odštěpný závod Vodovody a kanalizace 
              Zápy 31. 3. 2017 

 

Vážení zákazníci, 

 

jsme povinni Vás informovat o této skutečnosti:  

Dle sdělení společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. bude v období od 10. 4. 2017 do 30. 6. 2017 

odstaven z provozu starý svodný řad, který je hlavním zdrojem vody pro obecní vodovod Skorkov, a to 

z důvodu jeho opravy v katastru obcí Tuřice a Skorkov. V této době bude použit pouze záložní zdroj vody 

přímo z čerpací stanice Skorkov tak, jak bylo neprojektováno a realizováno při zřizování odběru vody pro 

obecní vodovod Skorkov. Ve vodě z tohoto záložního zdroje je ale překračován limit 50 mg/l Vyhlášky č. 

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody v parametru dusičnany. Obvyklé hodnoty dusičnanů v náhradním zdroji se pohybují v současnosti 

do 80mg/l. 

 

Naše společnost, spolu s OÚ Skorkov, okamžitě učinili veškeré příslušné kroky k  řešení vzniklé situace.      

Ihned jsme jednali s orgány ochrany zdraví a na základě rozborů dodávané vody a posudku Státního 

zdravotního ústavu vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHS) Rozhodnutí, v němž byl 

stanoven ukazatel dusičnanů max. 90 mg/l. O této skutečnosti jsme povinni Vás informovat prostřednictvím 

našich internetových stránek www.stredoceskavoda.cz,  na stránkách obce a na úřední desce OÚ Skorkov. 

 

Z Rozhodnutí KHS vyplývají dva konkrétní pokyny. Během zásobování vodou se zvýšeným obsahem 

dusičnanů bude omezeným skupinám osob poskytováno náhradní zásobování pitnou vodou potřebnou 

pro pití (přípravu kojenecké stravy):  

- dětem ve věku od 0 do 3,99 let bude poskytována náhrada odpovídající jakostní balené kojenecké vody 

v množství 1 l/den (voda pro děti do 1 roku nesmí být pro pití nebo přípravu kojenecké stravy vůbec 

používána) 

- pro těhotné ženy bude zajištěna náhrada dodávkou jakostní balené pitné vody v množství 1,5 l/den. 

(u těhotných žen, je vhodné použití vody pro konzumaci omezit a používat k pití přednostně vodu balenou 

nebo kvalitní vodu z jiného zdroje, a to v množství pokrývajícím nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné 

vody). 

 

Spotřeba vody pro uvedené skupiny obyvatel a v odpovídajícím množství bude kompenzována 

odběratelům napojeným na vodovod pro veřejnou potřebu v obcich Skorkov, Podbrahy, Otradovice na 

základě předloženého dokladu o nákupu balené kojenecké vody na obecním úřadě Skorkov (po ověření, 

že odběratel patří do výše uvedené skupiny). Termíny kompenzace budou k dispozici na OÚ Skorkov a 

na internetových stránkách obce www.skorkov.cz 

 

Popsaná opatření by mohla i kvůli svému strohému charakteru vyvolat paniku. Nutno však podotknout, 

že jde o dočasnou změnu a v zásadě o preventivní kroky. Voda pro obce Skorkov, Podbrahy, Otradovice 

byla, je a bude i nadále pravidelně kontrolována a výsledky laboratorních rozborů pečlivě 

vyhodnocovány a není nutné mít obavy z užívání vody z vodovodu.  

 

Přestože dočasné nadlimitní množství dusičnanů ve vodě nebylo zapříčiněno naší společností, omlouváme se 

Vám všem za vzniklou situaci. Sledujte, prosím, naše internetové stránky www.stredoceskavoda.cz či 

internetové stránky obce, kde budou k dispozici veškeré informace a aktuality související s touto situací. 

 

Děkujeme za pochopení a důvěru 

 

        Ing. Martin Aleš 

         vedoucí odštěpného závodu 

            Vodovody a kanalizace 

http://www.stredoceskavoda.cz/

