
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Karlových Varech dne  17.10.2011 
 

Věc: Informace pro odb ěratele služeb Vodakvy 
 
 Vážení odběratelé pitné vody v obci Abertamy. V první polovině letošního 
roku projednalo a odsouhlasilo zastupitelstvo obce záměr stát se členem 
Vodohospodářského sdružení obcí západních (VSOZČ) a následně požádalo 
představitele VSOZČ o přijetí do tohoto svazku obcí. Účelem je vložení 
vodohospodářského majetku obce do majetku VSOZČ a jeho provozování akciovou 
společností Vodárny a kanalizace Karlovy (Vodakvou). Projednání žádosti a 
schválení vstupu do sdružení od 1.7.2011 proběhlo na Valné hromadě VSOZČ 
v červnu  2011. Následovně dojde od 1.1.2012 k vložení veřejného vodovodu obce 
Abertamy do majetku sdružení a provozní činnost na vodovodu bude od tohoto 
termínu zajišťovat Vodakva, tzn., že bude také jediným příjemcem vodného od 
odběratelů pitné vody. Co se týká veřejné kanalizace, k vložení tohoto majetku a 
následnému provozování Vodakvou dojde až po plánované výstavbě nového 
kanalizačního systému v obci včetně plánované intenzifikace čistírny odpadních vod 
v Perninku, kde bude probíhat likvidace splaškových odpadních vod z Abertam. 
  Cena vodného a stočného je jednotná pro všech 88 měst a obcí, členů 
VSOZČ. Odběratelů v Abertamech se prozatím týká pouze vodné. Jeho výše je pro 
rok 2011 v průměrné ceně 35,99 Kč za 1m3 odebrané pitné vody včetně 10% DPH. 
O průměrné ceně se hovoří, protože cenu vodného je dvousložková, tzn., že ji tvoří 
dvě složky. Pevná složka, jejíž výše odpovídá jmenovité průtočné kapacitě 
osazeného vodoměru, jednodušeji řečeno velikosti vodoměru, a pohyblivá složka, 
která se účtuje podle odebraného množství pitné vody. Nová cena vodného pro rok 
2012 bude projednána a schválena na Valné hromadě VSOZČ před koncem letošního 
roku. 
 Všichni dosavadní odběratelé pitné vody budou mít zajištěny plně a nerušeně 
službu dodávky pitné vody i nadále. Dle velikosti odběru jsou odběratelé rozděleni 
na velkoodběratele s měsíčními odečty a fakturací a maloodběratele s odečtovými a 
fakturačními cykly pololetními. Na konci roku budou provedeny odečty vodoměrů u 
všech odběratelů, a to pracovníky Vodakvy v součinnosti se zástupci obce. Odečtené 
stavy na vodoměrech budou sloužit při zpracování závěrečné fakturace vodného obcí 
a zároveň budou zaznamenány do fakturační databáze Vodakvy jako počáteční stavy 
pro fakturaci v následujícím období. Po provedení odečtů obdrží všichni odběratelé 
od pracovníků Vodakvy návrhy nových smluv o dodávce pitné vody jménem 
VSOZČ a budou požádáni o jejich kontrolu a doplnění či vyplnění všech potřebných 
údajů tak, aby byly platné, jak to ukládá Zákon č.274/2001 Sb. v platném znění, „O 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ a jeho prováděcí vyhláška. 
Zároveň s návrhy smluv obdrží všichni odběratelé písemnou informaci s vysvětlením 
o možnostech způsobu plateb, jak vyplnit údaje ve smlouvě a v evidenčním listě a 
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kontakty na pracovníky oddělení fakturace vodného a stočného, kteří budou 
připraveni poskytnout pomoc a radu, případně podat vysvětlení k dotazům okolo 
fakturace a smluv. 
 V počátečních měsících roku 2012 bude také probíhat postupná výměna 
všech fakturačních vodoměrů, které nemají platnou dobu cejchu dle příslušných 
právních předpisů. 
 Za provozování veřejného vodovodu v obci Abertamy budou odpovědní 
pracovníci provozního středisko vodovodů 07 se sídlem v Chodově. Odpovědným 
vedoucím PS 07 je p. Milan Půta a mistrem provozu p. Karel Hegedüš. 

V případě jakýchkoliv dotazů a potřeby projednání vodohospodářské 
problematiky je možné se v pracovní době obracet přímo na uvedené pracovníky, pro 
nahlašování poruch a závad v oblasti dodávky pitné vody slouží kromě kontaktů na 
provozních střediscích také centrální dispečink Vodakvy v Karlových Varech 
s nepřetržitým 24 hodinovým provozem. 
 
 
Kontaktní telefonní čísla : 
Provoz vodovodů  Chodov   - 352 666 132 
p. Půta  (mobil)   - 602 420 007 
p. Hegedüš (mobil)      - 602 690 534 
 
Centrální vodárenský dispečink K.Vary - 359 010 420 
           Zelená linka - 800 10 10 47 
 
 
 
 Další podrobnější informace o Vodakvě a o Vodohospodářském sdružení obcí 
západních Čech  jsou umístěny na webových stránkách akciové společnosti a 
sdružení:  
www.vodakva.cz. 
www.vsozc.cz 
 


