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e-Kapka
Vážení zákazníci,

Jak je to s cenou vody?

dostáváte dnes do rukou první číslo elektronického informačního materiálu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
Chceme vám v něm několikrát do roka
nejen přiblížit společnost, díky níž dostáváte do Vašich obcí pitnou vodu a do přírody
se vrací zase voda vyčištěná, ale rádi vám
v něm budeme také průběžně odpovídat na
vaše dotazy, které nám zasíláte. Zároveň
vám chceme přiblížit naše další služby.

N

Naše společnost je v České republice největší ryze česká firma provozující vodohospodářskou infrastrukturu. Jejími vlastníky
jsou prostřednictvím společnosti Svaz
VKMO s.r.o. města a obce nebo jejich
svazky. Veškerý zisk tak zůstává
v tuzemsku a je využit na obnovu vodohospodářské infrastruktury.
VAS dodává pitnou a čistí odpadní vodu
pro více jak 540 tisíc obyvatel v téměř 700
obcích okresů Brno-venkov, Blansko a
Znojmo na jihu Moravy, na Vysočině zásobuje obyvatele pitnou vodou v okresech
Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Celkem VAS provozuje 7 % celé sítě České
republiky. Její odborníci zajišťují provoz
více jak 70 úpraven vod a 120 čistíren odpadních vod. Ve společnosti pracuje tisíc
zaměstnanců. Obrat se pohybuje pod hranicí 2 mld. Kč, zisk tvoří 2,5 až 3% obratu.
Pevně věřím, že Vás naše informace budou zajímat a že nám případně napíšete,
jaké otázky byste chtěli zodpovědět příště.
Přeji příjemné čtení.
Ing. Jindřich Král,
předseda představenstva

Máte na nás otázky z oblasti vodárenství?

Pište nám na email:
sebkova@vasgr.cz

Více o naší společnosti naleznete na:

www.vodarenska.cz

edávný průzkum společnosti Focus mezi
odběrateli vody ukázal, že se lidé stále více zajímají o to, proč je voda drahá, za co vlastně vodárenské společnosti utrácejí peníze a také, proč se
cena vody zvyšuje. Rozhodli jsme se Vám proto
co nejvíce přiblížit, jak tomu s cenou vody skutečně je.
Platba, kterou lidé odvádí vodárnám, se skládá ze
dvou částí. Je to vodné, tedy částka za její jímání,
úpravu a přivedení do domácnosti. Druhou části
je stočné, tedy odvedení znečištěné vody, její
vyčištění a vypuštění zpět do přírody.
Graf: Složení ceny vody

Zeptali jste se nás...

Z peněz, které odběratelé za vodné a stočné
zaplatí, má naše společnost minimální zisk
(necelá 3%). Největší část peněz je vrácena zpět
do oprav a nových investic tak, aby vodovodní a
kanalizační síť nezastarávala a byla schopna
pokrýt všechny požadavky odběratelů. Dalších
33% je vynakládáno na provoz vodovodní a kanalizační sítě, elektřinu, chemikálie nebo pohonné
hmoty. Nemalé částky pak směřují také na zaplacení daní včetně poplatků za odběry podzemní i
povrchové vody k úpravě. Málokdo totiž ví, že za
odběr vody platíme státu.
(Příště se dozvíte o kalkulaci ceny
vody na rok 2016)

Dobrý den, máme v obci nově postavenou čistírnu odpadních vod. Musím platit stočné, když mám septik? Petr N.

Pokud máte v obci vybudovanou čistírnu odpadních vod, neměl byste již septik vůbec používat. Centrální komunální čistírna odpadních vod je zařízením, které je technicky i ekonomicky
náročné a pro efektivní a spolehlivou funkci musí být zatíženo veškerou splaškovou odpadní
vodou, která ve spádovém území vzniká.
Po vybudování čistírny odpadních vod ve vaší obci je tedy z technických i ekologických důvodů nutné odpojit veškerá provizorní zařízení sloužící k akumulaci a čištění odpadních vod - tedy
domovní čistírny odpadních vod, septiky, žumpy a je nutné se na kanalizaci napojit přímo. Vypouštět odpadní vody do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod přes septiky nebo domovní čistírny odpadních vod zakazuje i legislativa, konkrétně zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Za nedodržení těchto podmínek může být uložena
pokuta až do výše 100 000 Kč.
Stejný zákon opravňuje příslušný obecní úřad uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo
staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci. I zde je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Ve vašem případě je tedy nutné přestat využívat septik a napojit Váš objekt na kanalizaci. Za
vyčištění vámi vyprodukovaných odpadních vod je vám potom účtováno stočné.
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