Věc : Poruchy vodovodního řadu na ulici Kutnohorská
Na základě jednání s firmou VODOS - ing. Seifertovou předkládám zprávu o
tomto jednání :
Vodovod dle vyjádření provozovatele firmy VODOS byl na Kutnohorské ulici vybudován
v roce 1978 Je vybudován z litinových trubek, způsobem, technologií a z materiálu v této
době obvyklém. V současné době se blíží ke konci životnost - 35 let. Z tohoto důvodu
nastávají zde čas od času poruchy. V podstatně horším stavu jsou zde přípojky a na ně
navazující vedení v domech, které jsou většinou z pozinku. U těch je životnost podstatně
kratší.
V roce 2006 zde byly tyto poruchy :
Posílám Vám přehled oprav poruch v ul. Kutnohorská, kdy došlo k uzavření vody:

(Dle evidence VODOSu)
Rok 2006:

Rok 2007
přípojky

27.3.
12.6.
16.8.
21.10.
25.12.
1.2.

porušená roura v důsledku stavby
oprava hrdla
oprava hrdla
prasklá roura
prasklá roura
přípojka pro pneu servis f. VODKA poškodila při budování kanalizační

Jedná se o běžné poruchy mimo poruchy, které byly způsobena výstavbou
kanalizace..
Běžné odkalování se provádí z hydrantu „U Bukáčků“ a v Sanatorce, kam je velký přívod
(100 mm řad), proto by se nemělo stát, že by se k odběratelům dostala voda zkalená. Pokud
tomu tak je, způsobuje to většinou utržení nečistot ve vlastních vodovodních přípojkách a z
rozvodů vody v domech.
Ulice Kutnohorská je zásobována z horního tlakového pásma Kostelec nad Černými
lesy. Hodnota tlaku ve vodovodní síti je dána výškou nadzemního vodojemu
Tlak vody je udržován díky této celkové soustavě a globusu na stejné výši. Může
kolísat (snižovat se) pouze vlivem intenzity odběru a stoupat při napouštění řadu. Nemůže ale
překročit stanovený maximální tlak pro provozování vodovodu .
Zatím žádný obyvatel Kostelce neuplatňoval škodu na VODOSU z důvodu překročení tlaku
vody ve vodovodním řadu.
Na základě jednání s firmou VODOS jsem zjistil, že je třeba konkrétní závady a
poruchy řešit neprodleně s nimi. Tito nejlépe dovedou reagovat na havarijní situaci na
vodovodním řadu a předejít tak následným škodám. Pokud by i tak k tomu došlo budou tyto
škody řešit s konkrétními poškozenými.
Spojení na VODOS Ing. H. Seifertová Tel. 321 697 036
Pro vylepšení celkové situace je nutné v budoucnosti plánovat postupnou rekonstrukci
vodovodu v městě od nejstarších řadů. Doufáme, že najdeme potřebné finanční prostředky.
Kostelec nad Černými lesy 2007-02-08
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