
 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH VÝLUK NA 7. TÝDEN 
 

Satalice 

16. 2. 2016 od 8:00 hod. do 17:00 hod.  

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: K cihelně 327/37, 314/39, 

313/41, 308/43, 320/45, 138/47, 139/49, 140/51, 141/53, 381; K rybníčku 8/2, 53/3, 21/5, 9/7, 

10/9, 33/11, 11/13, 13/17, 14/19, 16/23, 680, 681, 695, parcelní čísla: 254/4, 254/5; z důvodu 

provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. 

 

Horní Počernice 

16. 2. 2016 od 23:00 - 17. 2. 2016 do 04:00 hod.  

Omezení dodávky vody (snížení tlaku) se bude týkat odběrných míst v oblasti ohraničené 

ulicemi od křižovatky Pražský okruh x Chlumecká; spojnicí k ul. Vlastibořská; dále pak ul. Do 

Čertous až ke křižovatce s ul. Ve žlíbku; ke křižovatce Kludských x Bártlova; k ul. U 

Županských 44/4; k ul. Náchodská 2500/250; dále pak spojnicí k ul. Ve žlíbku 1800; poté ul. 

Mladých Běchovic k ul. Podnikatelská parc. č. 1357; dále spojnicí k ul. Na svěcence 2169/4; 

k ul. K hrázi parc.č. 4321/11; ke křižovatce Olomoucká x Dobrošovská; k ul. Pod Starákem 

E75/16; k ul. Ke starým rybníkům parc.č. 4380/11; spojnicí až ke křižovatce Pražský okruh x 

Chlumecká;  z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. 

 

Vinoř 
17. 2. 2016 od 8:00 hod. do 16:00 hod.  

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Rosická parc.č. 1361/184; U 

cukrovaru 724/30, 725/32; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních 

prací. 

 

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a 

technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě 

podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112. 

Nejrychlejší cestou, jak získat informace o plánovaných výlukách, je služba SMS-INFO. 
Klienti budou zdarma dostávat aktuální informace z jimi zvolené lokality. Zákazníci si službu 
mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 840 111 112 či v 
Zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10.  
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Další informace: 
Bc. Tomáš Mrázek 

tiskový mluvčí 
Tel.: +420 267 194 273 
Fax: +420 267 194 200 
Mobil: +420 602 767 808 
Email: tomas.mrazek@pvk.cz 
www.pvk.cz  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

O společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., provozují vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města 
Prahy. Zabývají se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Kromě své 
hlavní činnosti společnost také zajišťuje havarijní opravy vodovodních a kanalizačních sítí, 
zákazníkům nabízí průzkum a měření stokové sítě, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání 
skrytých poruch, deratizaci a další činnosti. PVK je členem skupiny Veolia. 
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