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VODOS s.r.o.
Legerova 2í
28o 02 Kolín lll.

Technické číslooM*: 3008r.6 - 91
EvidenčníčíslooM*: 300223812
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Újezd nad Lesy, Novosibřinská parc.č.: 4380

odběrné místo
Praha L0 dne 29.7.2O1G

ozNÁMENí
VáženíodběrateIé,
společnost Pražskévodovody a kanalizace, a.s. Vám v souladu s $ 9 odst. 6 písm. a) zákona č.274/2001
Sb. oznamu je,že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacícha revizních pracíbude v termínu:

od čtvrtek
do pondě!í

25.8.20L6
29.8.20L6

8:00 hod.
22:OO hod.

pŘrnušeNA DoDÁVKA VoDY

PRAHA

9

-

ÚJEZD NAD LESY v ulici: NoVoslBŘlNSKÁ parc.č.: 4380 (voda předaná pro obce

Květnice, Dobročovice, škvorec, Tuklaty, Rostoklaty, Třebohostice)

Současně upozorňujeme, že v něktených oblastech nedojde zprovoznÍch důvodůk
přerušení dodávky vody v plném rozsahu a po celou dobu avizované odstávky,
nicméně žádáme odběratele, aby iv těchto případech s vodou neplýtvali.
Dále upozorňujeme odběratele na ustanovení $ 1í odst. 2 zákona č. 274I2o0í Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro Veřejnou potřebu, podle kterého nesmí být propojeno
potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených
vnitřních rozvodů s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, neŽ je vodovod pro
veřejnou potřebu.
Společnost Pražskévodovody a kanalizace, a.s. vyzývá všechny odběratele k předzásobení pitnou vodou i pro
užitkovéúčely.Případnédalšíinformace podává nepřetržitě zákaznická linka, tel. 840 111 112. omlouváme se Vám
za způsobenéproblémy v zásobování vodou. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení
dodávky vody,lze předpokládat v některých objektech sníženítlaku a moŽný zákal vody.

PoZoR: V průběhu prací můžedojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému
obnovení dodávky vody.

Pražské vodovody a kanaliZaCe, a.s.
Kontaktní centrum: B40 111 112
E: info@pvk.cz, www,pvk,cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u |vlěstského soudu v Praze, oddí| B, vložka 5297

IČ: 25656635, DIč: CZ25656635
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