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Náhradni { nouzové} zásobováni pitnou vodou
z rozvodné vodovodní sítě Vodovodu Uhřice

K náhradnÍmu eá$obování {nouzovému) zásobování pitnou vodou mŮže dojít:

1. při dlouhodobérn přeruŠení dodávky e|ektrické energie
2. při haváriích zapříčiněných povětrnostními vlivy
3' při haváriích na hlavním přivaděČi
4" při haváriích vodního zdroje (okamŽitý pokles vydatnosti nebo kontaminace znečišťujícÍmi

látkami)
5. při napadenízdroje neznámým pachatelern'

Jakmile dojde k některé z těchto situací a bude ajištěna příčina přerušení dodávky vody'
urči statutárnízástupce provozovatele Vodovodu Uhřice paní starostka Miroslava
Bartošíková postup při odstraňování havárie a následný zpŮsob náhradníl'ro zásobayáni.

Havarijní situace

Statutární zástupce provozovatele Vodovodu Uhřice .

1. Při výpadku el. energie se spojí s rozvodným energetickým závodem v daném místě
odběru. PoŽaduje informaci o přesném Času obnovenídodávky el' energie' Dle
vyjádřeni zástupce rozvodného energetického závodu určí, jak dlouho je obec
schopna zásobovat dané lokality vodou bez náhradního zásgbování"

2. lnformuje o přerušenídodávky pitné vody orgán ochrany veřejného zdraví a
odpovědnou osobu ( Marie Konupková)' Upřesnídle poŽadavků orgánu ochrany
veřejniho zdraví a po konzultaci s ním postup in{ormování odběratelŮ a stanoví
kompetentní osoby.

3. lnforrrruje občany o situaci zpŮsobem v místě obvyklým ( místrrí rozhlas' úřgdní
deska)

4. NaváŽe spojenÍ a informuje o situaci starostu Města Morkovice - SlíŽany, pokud je
dodávka vody přerušena do osady PanČocha, a vedoucího ťarmy AgrodruŽstva
Morkovice v Uhřicich ( lng. $týskalík) '

5. Zajišt'uje pasivní inŤormováni odběratelů na uveřejněných teleťonních číslech.

Tento postup ge dodrŽí i při krizovém zásobeni nutném z výše vyjmenovaných příčin. V
krizových připadech dále statutárnízástupce obce Uhřice postupuje podle krizového plánu
na základě rozhodnuti Krajského Úřadu Zlinského kraje * Hejtrnana kraje.

Nebude-li moŽné ohnovení dodávky vody do 5 - 8 hodin {nebo výrazně poklesne zásoba
vody ve vodojemu}, nraximálně po 10 - 12 hodinách od přerušenídodávky vody, dojde k
zásobovánÍ obyvatelstva cisternovým vozem.
Náhradní zásobování nebude zajiŠťováno v případě, Že z postupu praeí na odstranění
poruchy lze zaručit obnovenídodávky vody v krátké době po tomto termínu.
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