Vážení spoluobčané.
Na základě odběru kontrolního vzorku vody z veřejného vodovodu Stratov bylo
zjištěno, že ve veřejném vodovodu je nadlimitní množství mikroorganismů a
zvýšené množství dusičnanů. Velmi pravděpodobně je tento jev spojen se
zvýšením odběru, o kterém jsme vás opakovaně informovali zhruba od
20.června tohoto roku, kdy jsme na zvýšený odběr přišli. Díky tomu je do
zásobování dle aktuální spotřeby zapojen i horní vrt S2, ve kterém je větší
množství dusičnanů, než v hlavním vrtu S1. Pokud by nebyl připojen vrt S2, voda
z vrtu S1 by bohužel nestačila a došlo by k přerušení zásobování. Bohužel se
nám nepodařilo přijít na to, proč se tak výrazně zvýšila spotřeba vody.
Domníváme se, že ze stejného důvodu došlo i k výskytu nadlimitního množství
mikroorganismů. V tomto případě jsme provedli okamžitou nápravu a zvýšili
dávku chlorňanu sodného, jež desinfikuje vodu ve vodovodu a tím zabraňuje
vzniku a šíření mikroorganismů. Může se tak stát, že v několika dalších dnech
bude z vod cítit více chlóru, než je běžné, ale toto opatření je nezbytně nutné.
Každopádně je bezpodmínečně nutné, do doby výsledku kontrolního vzorku, jež
bude odebrán v úterý 2.8., aby jste vodu před užitím převařovali. O výsledku
kontrolního vzorku vás budeme obratem informovat. Mělo by to být buď v pátek
5.8. nebo v pondělí 8.8. Záleží na zpracování laboratoří.
Co se týče zvýšeného množství dusičnanů, tak ty definitivně vyřeší až kompletní
úpravna vody, jejíž technologii budeme po dokončení prací ve stávajících
prostorách vodárenského domku a jejich kolaudace a po obdržení všech
dokumentů vybírat v průběhu podzimu a následně budeme řešit její realizaci.
Na zvýšenou spotřebu vody spotřebu vody a možnost zvýšení odběru z vrtu
S1 jsme již reagovali a řešíme jí prozatím legislativně. To znamená, že jsme
podali žádost na zvýšení odběru na příslušný vodoprávní úřad, nechali si
zpracovat hydrogeologické vyjádření ke zvýšení spotřeby a požádali na Povodí
Labe o kladné stanovisko k navýšení spotřeby. Současně připravujeme čerpací
zkoušku ve vrtu S1, zda-li je schopen dlouhodobě dávat potřebné množství
vody. Pokud se prokáže, že ano, tak bychom přistoupili k výměně čerpadla, které
by dávalo potřebné množství vody. Bohužel ani jedna z věcí není otázka dnů, ale
spíše dvou až tří měsíců.
Věříme, že se podaří vodu dodávat v potřebném množství a potřebné kvalitě.

Děkujeme za pochopení.

