
Odstávky  -  poruchové  stavy   na provozované VaK síti aktualizace: 21.06.2022

Datum Obec Provoz Popis situace - dotčená lokalita Čas zahájení
Předpokládaný  

čas  ukončení

Nouzové  

zásobování 

Další informace  

pro  vlastníka VHI 

a IZS e-mail

05.06.2019 Dobřichovice vodovod porucha  přípojky  pro  č.p. 080 ulice Na Vyhlídce 
5.6.  2019 11 hod 

uzavřeno
trvá ne ne

31.01.2020 Karlík vodovod porucha  přípojky  pro  č.p. 079 Nad Mlýnem Karlík  majitel pan Švihálek
03.02.2020  15:00 

uzavřeno
trvá ne ne

16.12.2021

Mořina, 

Kuchařík,Roblín,Trněný 

Újezd

vodovod porucha  na přiváděči  u  Vysokého Újezda, odstávka  obcí 16.12.2021 10:30 16.12.2021 13:30 ne ano 16.12.2021 13:00

04.03.2022 Dobřichovice vodovod porucha  hl  řadu  ul Polní  odstávka  ulice  04.03.2022 10:00 04.03.2022 14:00 ne ano 04.03.2022 15:10

29.03.2022 Ořech vodovod
odstávka  celé  obce  porucha  na  přivaděči  DN  300 z Řeporyj  / cisterna  na prostranství  

před  OÚ a  husí plácek / 
29.03.2022 18:00 31.03.2022 12:00

ano cisterna u  OÚ 

a husí plácek
ano 1.4.. 2022 23:00

12.04.2022 Svinaře vodovod porucha  přípojky  a  hl řadu  ulice  Dlářděná  - odstávka ulice 12.04.2022 8:30 12.04.2022 16:00 ne ano 12.04.2022 14:15

20.05.2022 Ořech vodovod   porucha  přípojky u č.p. 157 Polní  odstávka ulice 23.05.2022 8:30 23.05.2022 15:00 ne ano 23.05.2022 12:30

23.05.2022 Ořech vodovod porucha  přípojky  u  č.p. 216 Luční  ulice   - odstávka  ulice  Luční 23.05.2022 15:00 23.05.2022 18:00 ne ano 23.05.2022 15:00

03.06.2022 Liten vodovod servisní  práce na  vodovodní  síti - výsek  ulice Nádražní - odstávka ulice 06.06.2022 9:00 06.06.2022 16:00 ne ano 06.06.2022 17:00

06.06.2022 Ořech vodovod
havarie  vodovodní  přípojkyk č.p. 116   v ulici  Na beránku 2, odstávka  dodávky  vody  

ulice Na Beránku 2
08.06.2022 9:00 08.06.2022 15:00 ne ano 08.06.2022 14:30

14.06.2022 Černošice vodovod
servisní  práce na  vodovodní  síti - výsek  ulice Topolová - odstávka ulice Topolová  a  

Jasmínová  část
16.06.2022 8:00 16.06.2022 13:00 ne ano 16.06.2022 12:10

21.06.2022 Černošice vodovod
porucha  hl řad  ulice  Karlická, odstávka  gravitační  pásmo   - Mokropsy, Kalštejnská, 

Střední a další  Netýká  se  horního  tlakového pásma  a vdojemů Kosiny
23.06.2022 9:00 23.06.2022 20:00

ano cisterna 

obsluha MŠ
ano

INFORMACE:

recepce  Aquaconsult, spol, s.r.o. 

v pracovní  době od 07:00 - 15:30 251 642 213

mimo pracovní  dobu 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.

Skutečný čas ukončení  

poruchového  stavu

vodovodDobřichovice 14.7.2022 8.00 14.7.2022 13.00 ne anoopravy na síti ul. Palackého14.7.2022

mailto:recepce@aquaconsult.cz

