
 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH VÝLUK NA 15. TÝDEN 
 

Dubeč 

12. 4. 2016 od 8:00 hod. do 13:00 hod.  

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Městská 475/6; U pavilónu 

404/1, 410/3, 430/4, 411/5, 421/7, 402/8, 432/9, 407/10, 440/12, parcelní čísla: 827, 867; z 

důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. 

 

Horní Počernice 

12. 4. 2016 od 8:00 hod. do 15:00 hod.  

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Markupova č.p./č.o.: 2707/10, 2707/12, 

2708/14, 2708/16, 2823/19, 2756/23, 2786/25; parcelní číslo: 4241/116; z důvodu provádění 

plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. 

 

Dejvice 

12. 4. 2016 od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Matějská 2352/76; Nad 

Kaplankou (celá ul.); Pod Mlýnkem (celá ul.); Pokojná (celá ul.); U Matěje 198/2, 23/3, 

2512/4, 213/7, parc.č. 2103; V Šáreckém údolí 47/23, 85/25, 1444/84, 573/88, 520/90, 

568/92, 1013/94, 450/94a, parcelní čísla: 2069/2, 2134/2, 2135, 2136, 2137; z důvodu 

provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. 

 

Řeporyje 

13. 4. 2016 od 8:00 hod. do 15:00 hod.  

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Ve výhledu č.p./č.o.: 1022/14, 1023/16; z 

důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. 

 

Holešovice 

14. 4. 2016 od 8:00 hod. do 13:00 hod.  

Výluka vody se bude týkat odběrného místa v ulici Na Maninách č.p./č.o.: 1080/29a; z 

důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. 

 

Řeporyje 

14. 4. 2016 od 8:00 hod. do 13:00 hod.  

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: K chaloupce 55/1, 164/5; 

Řeporyjské náměstí 3/2; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních 

prací. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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