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Vážení odběratelé, vlastníci nemovitostí, 
 

 

dne 17.8.2022 bude zahájen provoz automatické tlakové stanice (dále ATS) 

v intenzifikovaném vodojemu, která bude zásobovat horní tlakové pásmo z vodovodu pro 

veřejnou potřebu viz. přiložená mapka a seznam ulic. 

 

1/ Ve Vaší nemovitosti dojde od tohoto data k malému zvýšení tlaku a to o 1 bar oproti 

stávajícímu stavu (10m vodního sloupce = 1 bar = 1 atm).  

Zkontrolujte si prosím místo napojení Vašeho zařízení na zvyšování tlaku vody, 

včetně vnitřních rozvodů vody, zda někde u Vás nedochází k úniku vody. Případný únik 

řešte nejlépe s odborně způsobilou osobou (např. instalatérem) pokud toto nezvládnete 

vlastními prostředky.  

 

2/ Od 1.10.2022 bude tlak dodávaný ATS ve vodovodní síti navýšen na provozní hodnotu 

až 2,5 baru na výstupu z vodojemu. U nemovitostí, které jsou umístěny níže než vodojem 

v Lysé nad Labem bude tlak o tento výškový rozdíl vyšší. U každého odběrného místa se 

tlak tedy ještě navýší o další +1 bar. V této době by měl být tlak již dostatečný ve všech 

dotčených nemovitostech. Voda z vodovodní přípojky již bude mít dostatečný tlak pro 

dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. 

 

Současně je nutné od tohoto data mít odpojené Vaše domácí zařízení na zvyšování 

tlaku nejlépe odborně způsobilou osobou (např. instalatérem).  

 

Z výše uvedených důvodů žádáme odběratele (vlastníky nemovitostí), jejichž vodovodní 

přípojka je napojena z vodovodního řadu horního tlakového pásma v dotčených ulicích, aby 

si od 17.8. 2022 zajistili odpojení svých domácích vodáren, které doposud používali ke 

zvyšování tlaku vody ve svých nemovitostech. Mohlo by dojít k jejich 

poškození, zhoršení podmínek dodávky vody a v nejhorším případě i přerušení. 

Zároveň tím uspoříte elektrickou energii ve vaší domácnosti. 

 

S poděkováním za spolupráci 

 

Stavokomplet spol. s r.o., Váš provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 

v Lysé nad Labem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




