Oznámení
Odběratelům pitné vody
Skupinového vodovodu Dobrovice
(město Dobrovice, místní části Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Sýčina,
Týnec, Úherce, obec Semčice, část obce Vinařice)
Dne 19. září 2011 jsme jako vlastník a provozovatel skupinového vodovodu Dobrovice obdrželi
povolení dalšího prodloužení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel dusitany v pitné vodě a to do
31. března 2014.
Povolení vydalo, na základě žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.,
Ministerstvo zdravotnictví České republiky pod. č.j. 45997/2010-OVZ-327-30.7.10 ze dne 31. 8. 2011
dle rozhodnutí Evropské komise, a to v souladu se směrnicí rady 98/83/ES o jakosti vody určené
k lidské potřebě.
Zdůvodnění:
V pitném vodovodu Dobrovice byl zjištěn nahodilý výskyt zvýšeného obsahu dusitanů nad
vyhláškou stanovenou mez 0,5 mg/l. Hodnoty dusitanů v rozsahu 0,5 – 1,0 mg/l byly zjištěny v cca
10% provedených rozborů vody. Z důvodu preventivního opatření ochrany zdraví zadal provozovatel
zpracování „Hodnocení zdravotního rizika“ u Státního zdravotního ústavu v Praze a na jeho základě
byla od roku 2005 stanovena mírnější hodnota dusitanů ve vodě ve výši 0,8 mg/l. Platnost limitu je
prodloužena do roku 2014 se souhlasem Evropské komise. Termín platnosti mírnějšího limitu
odpovídá i plánovanému odstavení zdrojů vody v Dobrovici a přepojení celého vodovodního systému na
skupinový vodovod Mladá Boleslav.
Opatření uvedená v rozhodnutí Mzdrav. ČR a Evropské komise:
Jedním z opatření je, že pitnou vodu ve skupinovém vodovodu Dobrovice nesmí užívat kojenci,
děti do 6 let a těhotné ženy. Pro tyto skupiny obyvatel zajistí provozovatel náhradní plnění formou
materiální (např. rozvoz vody cisternami) nebo finanční (např. peněžní prostředky na nákup balené
pitné vody).
Dětem od šesti let a dospělým žádné riziko nehrozí, jedná se opravdu o nahodilý výskyt.
Opatření provozovatele vodovodu:
Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., po dohodě s Krajskou hygienickou
stanicí Středočeského kraje – územní pracoviště Mladá Boleslav a starosty dotčených obcí, rozhodla o
následujícím postupu při plnění požadavků výše uvedených rozhodnutí.
-

Ohroženým skupinám lidí bude poskytnuta peněžní částka na nákup adekvátní náhrady pitné
vody, a to ve výši odpovídající:
o
¾ l vody na den pro kojence do jednoho roku věku
o 1,0 l na den pro děti ve věku 1-6 let
o 1,5 l na den pro těhotné ženy

-

Peněžní částka bude přiznána těm osobám, které mají trvalý pobyt nebo pobyt na nájemní
smlouvu, spadají do výše uvedených kategorií a prokážou se (nebo jejich zákonní zástupci)
rodným listem, těhotenským průkazem, případně potvrzením od lékaře.

-

Žadatel o peněžní částku musí vyplnit jednoduchou žádost, kterou předá osobně buď na
oddělení matriky v Městského úřadu Dobrovice či Obecního úřadu Semčice,
anebo se dostaví osobně na obchodní oddělení společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav (kontaktní osoby: Jana Veselá tel. 326376121,
Jana Dostálová tel. 326376142).

-

Peněžní částka bude vyplácena na bankovní účet žadatele vždy na určité stanovené období

Vážení odběratelé,
v současné době máme vše připraveno pro vypsání výběrového řízení a zahájení realizace
vodovodního řadu z Mladé Boleslavi do Dobrovice. Na stavbu vodovodu byla získána dotace z
Evropského fondu soudržnosti v rámci velkého projektu Mladoboleslavsko II. Předpokládaný
termín dokončení je konec roku 2013. Díky realizaci této akce budete mít velmi kvalitní vodu.
Všem odběratelům se omlouváme za případné způsobené potíže.
Za Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
V Mladé Boleslavi dne 19. října 2011

Ing. Jan Sedláček, v.r.
ředitel akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

Voda je život, chraňme ji! ®

DOTAZNÍK PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADNÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Žadatel (vlastník nemovitosti nebo nájemce):
Příjmení:………………………………………….

Jméno:………………………………………

Trvalé bydliště:……………………………………………………………………………………………
Odběrné místo:…………………………………….

Číslo odběrného místa:…………………..

Nájemní smlouva uzavřena dne:……………………………………
(v případě, že žadatel není vlastníkem nemovitosti)
Těhotná žena žijící ve společné domácnosti:
Příjmení:……………………………………………..

Jméno:……………………………………..

Předpokládaný termín porodu:…………………………………
Děti žijící ve společné domácnosti do 6 let:
Příjmení

Jméno

Datum narození

Číslo bankovního účtu pro zasílání náhrady (vč. kódu banky):……………………………………
Veškeré změny je nutné bezodkladně písemně oznámit!
Správnost údajů a souhlas s jejich poskytnutím pro interní potřeby akciové společnosti
potvrzuje žadatel svým podpisem:
Správnost údajů ověřuje (datum, podpis, razítko):……………………………………………………
Za akciovou společnost převzal (datum, podpis):……………………………………………………..
Kontaktní osoby: Jana Veselá,
tel. 326 376 121
Jana Dostálová, tel. 326 376 142
Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
Telefon:
provolba
Fax:
Form 36 (10/2011)

326 376 111
326 376 xxx
326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz

