Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (VAK) upozorňuje obyvatele k
opatrnosti při návštěvě tzv. „kontrolorů z vodáren“.
Společnost VAK na podezřelé jednání upozornilo několik obyvatel města Pardubic. Pod
záminkou kontroly kvality vody navštěvují domácnosti „údajní pracovníci vodáren“, kteří
nabízejí kontrolu pitné vody. Chceme proto varovat hlavně starší občany před zneužitím
jejich důvěry podvodníky, kteří na základě kontrolních odběrů vody přesvědčují občany,
že jejich voda z vodovodu není kvalitní a nabízejí zařízení k úpravě vody.

Naše společnost pravidelně odebírá a kontroluje kvalitu dodávané vody ze zákona dle
Vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky, rozsah a četnost
kontroly.
Pitná voda dodávaná veřejným vodovodem je zdravotně nezávadná a pravidelně
kontrolovaná, splňuje ve všech parametrech požadavky stanovené platnými právními
předpisy a není nutné vodu dále upravovat.
hygienickou stanicí. V případě

Kvalita vody je také sledována Krajskou

problému s kvalitou vody z veřejného vodovodu

kontaktujte technologa akciové společnosti – p. Hampl (tel. 724 888 068).
Z uvedených důvodů není nutné osazovat dodatečně filtrační zařízení. Při instalaci
těchto zařízení je nutné od dodavatele požadovat posudek od Státního zdravotního
ústavu, který slouží výrobci či dovozci jako jediný doklad o tom, že výrobek odpovídá
požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb. (pro případ státní
kontroly a především jako důkaz pro zákazníky, že výrobek je v pořádku). U zařízení
musí být zajištěna pravidelná údržba, neboť v opačném případě může docházet
k dodatečné kontaminaci pitné vody zejména v bakteriologické oblasti.
Doporučujeme našim zákazníkům, aby před vpuštěním „kontrolorů“ požadovali vždy
předložení identifikační karty. K ověření, zda jde skutečně o zaměstnance společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., je možné využít bezplatnou linku zákaznického
centra společnosti 800 401 001, která je v provozu nepřetržitě.
Informace o kvalitě a zdrojích pitné vody distribuované naší společností najdete na
www.vakpce.cz.
V Pardubicích dne 31.10.13
Vedení společnostní Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

