
VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2018
VODOVODNÍ ŘAD

Název: Psáry - vodovod
IČPE: 2105-736422-00241580-1/1-47535865

VLASTNÍK
Název: Obec Psáry Forma: právnická osoba
IČO, příp. datum narození: 00241580 Telefon: 241940454
Adresa: Pražská 137 E-mail: info@psary.cz

25244 Psáry Web:

PROVOZOVATEL
Název: Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Forma: právnická osoba
IČO, příp. datum narození: 47535865 Telefon: 840205206
Adresa: Černoleská 1600 E-mail: info@vhs-sro.cz

25613 Benešov Web:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):
Název rozhodujícího majetku: Psáry- vodovod 2105-736422-00241580-1/1
OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 3917
Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech: 3226

BILANČNÍ ÚDAJE
Voda vyrobená určená k realizaci (tis. m3/rok): Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem (tis. m3/rok):148.927 136.573
Voda převzatá (tis. m3/rok): ... z toho pro domácnost (tis. m3/rok):71.443 115.171
Voda předaná (tis. m3/rok): ... z toho pro ostatní (tis. m3/rok):0.000 21.402
Voda nefakturovaná (tis. m3/rok): 12.354
... z toho ztráty vody v trubní síti (tis. m3/rok): 7.886
... z toho vlastní potřeba vody (tis. m3/rok): Celková přepočtená délka (km):4.468 27.503
... z toho ostatní nefakturovaná voda (tis. m3/rok): Ztráty vody na 1 km přepočtené délky (l/km/den):0.000 785.6

EKONOMICKÉ ÚDAJE
Jednotkové náklady na vodovodní síti (Kč/m3): 16.450 Cena pro vodné bez DPH (Kč/m3): 42.18

Cena pro vodné s DPH (Kč/m3): 48.51Poruchy na rozvodné vodovodní síti (počet): 5

ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI
Lokalizace rozhodujícího majetku:
Název příslušné obce: Psáry
Název rozhodující části obce: Psáry
Katastrální území: Psáry
Rozbory vody: 1[ks] 2[ks] 3[%] 4[ks] 5[%]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory: 8 0 0.00 0 0.00
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory: 8 0 0.00 0 0.00
1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně monitorovacího podle tabulky č. 3 přílohy č. 9.
2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH)
3. Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků*
4. Počet vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků*
5. Procento vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků*
* Limity podle zvláštního právního předpisu – vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Celkový počet kontrolních míst na síti: 6

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
Název vodoprávního úřadu: Černošice Číslo vodoprávního řadu: 2105

ZPRACOVATEL
Jméno a příjmení: Blanka Hocková Ing. E-mail: hockova@vhs-sro.cz Telefon: 840205206/116 Datum: 25.2.2019
Místo zpracování: Benešov Zaměstnavatel: VHS Benešov s.r.o.


