Teplice 12. července 2017
Prohlášení společnosti
Přerušení dodávky vody v Ústí nad Labem 1. 8. 2017
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) oznamuje svým zákazníkům,
že v úterý 1. srpna 2017 od 8 do 22 hodin dojde k přerušení dodávky vody v Ústí nad Labem v ulicích
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Berní, Bezručova, Bozděchova, Brožíkova, Cestička, Černá cesta, České
mládeže, Hany Kvapilové, Herbenova, Jateční, Kekulova, Klíšská, Kolonie K. Čapka, Koněvova, Králova výšina,
Lesní cesta, Londýnská, Masarykova, Mezidomí, Moskevská, Na Drahách, Na Okraji, Na Popluží, Na Spálence,
Na Vlnovce, Na Výrovce, Okružní, Ostrčilova, Palachova, Pasteurova, Pod Holoměří, Resslova, Rooseveltova,
Růžový palouček, Sadová, Sládkova, Slavíčkova, Solvayova, Stará, Střížovická, Šaldova, Štefánikova,
Thomayerova, U Koupaliště, U Lanovky, U Městských domů, U Nemocnice, U Panského dvora, U Stadiónu,
V Jámě, V Pískovně, V Podhájí, V Zahrádkách, Vilová ulička, Vinařská, Winstona Churchilla, Za Vozovnou.
Tato odstávka hlavního, zásobního, vodovodního řadu z vodojemu Klíše, která přeruší zásobování pitnou vodou
cca 10,5 tisíce obyvatel 60 ulic města Ústí nad Labem, je nezbytná vzhledem k probíhající rekonstrukci
vodovodního řadu.
Po dobu odstávky zásobního pásma vodojemu Klíše bude zásobování pitnou vodou zajištěno prostřednictvím
sedmi mobilních cisteren projíždějících dotčenou oblastí a osmi stacionárních cisteren umístěných v dané
lokalitě.
Poliklinika na Masarykově ulici bude zásobena samostatně aktivní cisternou.
Rozmístění stacionárních cisteren:
• areál nemocnice onkologie v ulici V Podhájí
• u domova důchodců v ulici Za Vozovnou
• křižovatka ulic Klíšská – Na Popluží
• ulice Ostrčilova
• křižovatka ulic Na Popluží – Resslova
• křižovatka ulic Beethovenova – Alešova
• ulice Berní
• areál firmy Cetin
Omlouváme se zákazníkům za vzniklé komplikace.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jsou druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných
sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a
následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje.
Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska. Společnost má 1715 zaměstnanců a
provozuje 72 úpraven pitné vody a 215 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro
úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich
požadavků. Jako první v ČR zavedla call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001.
Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky
z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění laboratorních
analýz a další činnosti.
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