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Obdrženo - Pátek 5.8.2022 – 14:09 hodin 

 

Vážené starostky, vážení starostové, 

vzhledem k obecně zhoršující se situaci s výskytem hydrologického sucha prosíme představitele obcí 

v Karlovarském kraji, aby svým občanům opakovaně důrazně (rozhlas, web, vývěska apod.) 

doporučovali respektovat opatření v přiloženém znění. 

Děkuji a přeji hezký den 

 

Ing. Regina Martincová 
vedoucí odboru 

odbor životního prostředí a zemědělství 

 

 
 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Závodní 353/88 

360 06  Karlovy Vary 

tel.: 354 222 220 

e-mail: regina.martincova@kr-karlovarsky.cz 

www.kr-karlovarsky.cz 

 

 

Příloha: 

 

Doporučení k užívání vody 

léto 2022 

 

Vážení spoluobčané, 

z důvodu nedostatku vody respektujte, prosím, že se nesmí napouštět bazény, zalévat zahrady a mýt 

auta vodou z vodovodu, a zároveň Vás žádáme, abyste výrazně omezili také užívání vody z říček a 

potoků. 

Vodu z vodovodu prosím užívejte pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. 

Nedostatek vody v přírodě nebudeme moct žádným způsobem kompenzovat, šetřeme s ní, prosím. 

Děkuji. 

starosta/starostka obce 
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Obdrženo - Pondělí 8.8.2022 – 09:15 hodin 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení zástupci VSOZČ, 

zaznamenali jsme, že se v Karlovarském kraji objevilo doporučení k omezení spotřeby pitné vody 

z veřejného vodovodu kvůli přetrvávajícímu suchu. Chtěli bychom vás ubezpečit, že v současné době 

neevidujeme žádné problémy s vydatností námi využívaných zdrojů a pitné vody je na našem 

provozovaném území dostatek. Není tedy třeba nijak omezovat její spotřebu, a to ani v případě 

napouštění bazénů či zalévání zahrad. Pokud by se u některého menšího zdroje vody problémy 

s vydatností objevily (u skupinových vodovodů to vzhledem k jejich velké rezervní kapacitě 

nepředpokládáme), neprodleně bychom vás informovali. I v tomto případě bychom se však snažili 

přijmout taková opatření, aby nedošlo k zásadnímu omezení spotřeby.  

S dalšími dotazy se prosím obracejte přímo na vedoucí jednotlivých vodovodních provozů nebo na 

vedení společnosti. 

Ing. Zdeněk Frček, MBA, ředitel  

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 

 

S pozdravem  

Jitka Stehlíková 

sekretářka ředitele• e-mail: jstehlikova@vodakva.cz  • tel: 606 621 314 

 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. 

Studentská 328/64 • 360 07 Karlovy Vary • IČ: 49789228 • DIČ: CZ49789228 

telefon: 359 010 111 • fax: 353 332 211 

voda kvalitně • www.vodakva.cz 

  

 

 

 

 

 

       Vytvořil: Ing. Martin Frank  

                  starosta 

mailto:palbrecht@vodakva.cz
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