Vážení občané Babic,
jménem provozovatele vodovodu a kanalizace v Babicích za společnost
VODA CZ SERVICE s.r.o. bych vám ráda předala základní informace ohledně
vodného v Babicích a současně požádala o velkorysost a shovívavost
a především ohleduplnost při užívání pitné vody.
Jak jistě víte s vodou v Babicích je každoroční problém vždy v období, kdy
vysvitne sluníčko a teploty stoupají do neúnosných výšek. V zimě ale tento
problém nikdy nemáme proto, protože množství vody pro běžné užívání
máme dostatek.
I když apelujeme každoročně na všechny občany Babic, aby šetřili vodou,
vždy přijde období, kdy „ti nahoře“ např. ul. Větrná a Příčná mají s vodou
velký problém a nemohou si prostřednictvím kohoutku zajistit základní
hygienické potřeby. „Ti dole“ tento problém tak silně nepociťují, většinou se
jim totiž nestává, že by se k nim voda nedotlačila.
Vody je v Babicích pro běžnou potřebu (znamená pití, vaření, mytí,
spláchnutí toalety) dostatek. Vody ale není dostatek pro napouštění
bazénů, mytí vozů, zalévání zahrad apod. Proto žádáme všechny občany
Babic o dobrý rozmysl vždy, když spustíte kohoutek s vodou, jelikož
Váš trávník bude zelený, ale někdo o kilometr dál nemá pití pro své děti
a i když vy se právě koupete v bazénu, někdo o kilometr dál se nemá
možnost několik dní umýt a ani spláchnout toaletu.
Prosím neplýtvejte vodou na zbytečnosti a na věci, na které není nutno
používat pitnou vodu!!! Babice mají určitý obnos vody, který mohou
denně použít. Pokud k sobě nebudete ohleduplní, bude problémů
s vodou přibývat. Nyní dle našeho měření je spotřeba vody
dvojnásobně vyšší než standardní odběr v celé obci, tzn., že nyní máme
odběr jako dvoje Babice dohromady.
Pro občany Babic bude zajištěn náhradní odběr vody – informace na OÚ Babice.
Intenzivně pracujeme na zahájení čerpání z vrtu v Babicích a z naší strany je
vodojem připraven na spuštění. Čekáme na povolení úřadů. Vzorky vychází
perfektně. Jakmile budeme mít povolení, dáme vzorky samozřejmě
k dispozici a sdělíme občanům, kdy vše započne a také co vše bude spuštění
předcházet.
Přejeme krásné dny
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