Odstávky - poruchové stavy na provozované VaK síti

aktualizace:

Čas zahájení

Předpokládaný
čas ukončení

Nouzové
zásobování

Další informace
pro vlastníka VHI
a IZS e-mail

porucha přípojky pro č.p. 080 ulice Na Vyhlídce

5.6. 2019 11 hod
uzavřeno

trvá

ne

ne

trvá

ne

ne

Datum

Obec

Provoz

Popis situace - dotčená lokalita

05.06.2019

Dobřichovice

vodovod

16.11.2021
Skutečný čas ukončení
poruchového stavu

31.01.2020

Karlík

vodovod

porucha přípojky pro č.p. 079 Nad Mlýnem Karlík majitel pan Švihálek

03.02.2020 15:00
uzavřeno

22.06.2021

Všenory

vodovod

oprava havarie hl. řadu ulice Na Kobylce

22.06.2021 10:00

22.06.2021 14:00

ne

ano

22.06.2021

15.30

29.06.2021

Všenory

vodovod

lokalita Benátky - servisní práce na vodovodní síti /výsek/ ulice u Kovárny od č.p. 483

29.06.2021 12:00

29.06.2021 15:00

ne

ano

29.06.2021

15:15

09.07.2021 10:00

09.07.2021 16:00

ne

ano

09.07.2021

15:30

08.07.2021

Všenory

vodovod

lokalita Benátky - servisní práce na vodovodní síti /výsek/ ulice Václava Křena a Nad
Nádražím

20.07.2021

Liteň

vodovod

porucha uzávěru přípojky - odstávka ulice Dlouhá

zrušeno

zrušeno

ne

ano

21.07.2021

Černolice

vodovod

porucha hl. řadu v ulici Pod Hůrkou u č.p. 116 , odstávka pásma směr Nové Dvory

22.07.2021 10:00

22.07.2021 15:00

ne

ano

22.07.2021

15:15

31.08.2021

Dobřichovice

vodovod

oodstávka ulice Randova, servisní práce na vodovodní síti.

01.09.2021 10:00

01.09.2021 12:00

ne

ano

01.09.2021

11:30

07.09.2021

Dobřichovice

vodovod

porucha řadu - odstávka ulice K Tenisu a Strmá /část)

08.09.2021 9:00

08.09.2021 14:00

ne

ano

08.09.2021

13:00

20.09.2021

Zličín

vodovod

havárie vodovodu u čp 215, odstávka loklaity Mladých jako celek

20.09.2021 11:00

20.09.2021 14:00

ne

ano

20.09.2021

15:30

04.10.2021

Ořech

vodovod

odstávka celé obce porucha na přivaděči DN 300 z Řeporyj / cisterna na prostranství
před OÚ /

04.10.2021 8:30

04.10.2021 17:00

ano cisterna u OÚ

ano

4.10.201

12:00

05.10.2021

Dobřichovice

vodovod

porucha hlavní řad, odstávka ulice Lesní a na Vyhlídce

05.10.2021 11:30

05.10.2021 16:00

ne

ano

05.10.2021

15:00

20.10.2021

Líšnice

vodovod

porucha přípojky , odstávka části ulice k vodárně

20.10.2021 13:00

20.10.2021 16:00

ne

ano

20.10.2021

17:30

vodovod

servisní práce na vodovodu - výměna ČS na ÚV Vlence - dotýká se místní části Liteň
( nebude přerušena dodávka pitné vody jen omezena )

16.11.2021 20:00

ne - provedena
manipulace z VDJ
Mramor

ano

16.11.2021

16:30

03.11.2021

Liteň

16.11.2021 8:00

INFORMACE:
recepce Aquaconsult, spol, s.r.o.
v pracovní době od 07:00 - 15:30
mimo pracovní dobu

251 642 213
724 005 900

recepce@aquaconsult.cz

UPOZORNĚNÍ:
V průběhu manipulace na provozovaném vodovodu a následném napouštění, po opravě poruchy, plánované odstávky, údržby může dojít ke krátkodobému zákalu vody z důvodu změny proudění.
Výše uvedené předpokládané časy dokončení oprav nebo plánovaných odstávek jsou orientační a mohou se změnit z důvodu nenadálé situace v místě prací.
Společnost Aquaconsult spol. s r.o. se všem odběratelům omlouvá za případné komplikace způsobené prováděním prací.
Na odstranění poruchy či odstávky intenzivně pracujeme a děkujeme za pochopení.

Váš dopis/ze dne

naše značka: 98/2021/Č/VaK

vyřizuje Černý: /202

dne: 21.10. 2021

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - KORONAVIRUS
A

ODŮVODNĚNÍ OPATŘENÍ
Vyhlášení globální pandemie Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
Vládou ČR a MZ vydané opatření, přijaté usnesení Vlády ČR ze dne 20.10. 2021 s účinností od 25.10.2021.
Závěry z jednání krizového výboru AQC 21.10.2021

1.
2.
3.
B

PŘIJATÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

zakazuje se vstup na pracoviště Aquaconsultu mimo zaměstnanců společnosti a bez dohody – objednání s konkrétním zaměstnancem.
Dále se zakazuje vstup na všechna další pracoviště společnosti - objekty vodojemů, čerpacích stanic, čistíren odpadních vod apod.
c.
vybírání hotovosti od zákazníků je od 21.10.2021 zrušeno !
d.
komunikace odběratelů se zaměstnanci AQC a oddělení fakturace VaS přednostně bezkontaktně – mail, telefon
c.
dodávaná pitná voda je pravidelně kontrolována našimi pracovníky a její používání je bezpečné ! Rovněž zajištění odvádění odpadních vod a jejich čištění probíhá standardně.
d.
při komunikaci s našimi zaměstnanci vždy používat roušku
e.
s ohledem na epidemiologickou situaci vedení společnosti přijalo výše uvedená mimořádná opatření, jejichž cílem je ochránit zaměstnance naší společnosti, před šířením virové nákazy koronavirem
a současně zajistit poskytování služeb obyvatelstvu v nezbytném rozsahu.
a.
b.

Výše uvedená opatření platí do odvolání !
Ing. Jaroslav Černý
ředitel provozu VaK
Aquaconsult, spol.s.r.o.

