
       Sdělení stanoviska obce Nová Ves a Technických služeb Nová Ves s.r.o.  
     k přerušení dodávky vody dne 11.10.2017 a k dalšímu, budoucímu postupu 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
velice nás mrzí a je nám nepříjemné, pokud dojde k přerušení dodávky pitné vody, byť jen 
na krátkou dobu, třeba i v důsledku havárie.  
Tento pocit je umocněn navíc událostmi, které se odehrály v obci Nová Ves v měsících 
červnu až srpnu letošního roku, byť se jednalo o jiný případ, než o  kterém Vás chceme nyní 
informovat. Velmi nám záleží na informovanosti občanů, aby se tím předešlo jakýmkoli 
domněnkám o pravých příčinách těchto odstávek dodávek vody. 
 
Od prosince roku 2016 do 11.10. 2017 jsme měli možnost zaznamenat již sedm odstávek 
dodávek pitné vody a na den 26.10.2017 je naším dodavatelem, společností Stavokomplet 
plánována odstávka další.  
 
Veškerá přerušení dodávek pitné vody v obci Nová Ves za uvedené období nebyla nikdy 
způsobena nesprávnou činností odpovědných osob z Technických služeb Nová Ves, nebo 
pracovníků obecního úřadu, či technickým stavem sítí, to nakonec ani odstávka dlouhodobá 
v letních měsících roku 2017. 
 
Technické služby Nová Ves s.r.o. jako správce a provozovatel vodovodní a kanalizační sítě  
v majetku  obce Nová Ves  je v situaci, kdy tato společnost sama neprodukuje pitnou vodu, 
neboť ve spravované lokalitě se nenacházejí žádné její odpovídající přírodní zdroje. 
Společnost je tedy odkázána na dodávky pitné vody od okolních dodavatelů, dosud pouze 
od společnosti Stavokomplet, která spravuje sítě po trase, tedy na území města Kostelec 
nad Labem a v obci Jiřice. Vodovodní i kanalizační síť v obci Nová Ves je nově, moderně 
vybudována a je zajištěno i používání moderních technologií pro její bezpečný provoz. Tato 
síť vybudovaná z plastových trub, tvoří ( včetně navazujících technologií a staveb ) majetek 
obce v hodnotě řádově cca 30 milionů Kč, je neopotřebovaná a s ohledem na použité 
technologie při jejím vybudování je u ní předpoklad dlouhodobého, nezávadného fungování 
v budoucnosti .  
O to více jsou pracovníci Technických služeb Nová Ves s.r.o. a pracovníci obecního úřadu 
rozhořčení tím, pokud dochází k nepříjemným odstávkám a následnému odkalování pitné 
vody, či jakémukoli jinému, pro občany nepříjemnému zásahu do poskytování těchto 
dodávek. Sítě obce Nová Ves jsou bohužel dosud sítěmi “ koncovými “ tedy těmi, přes které 
vodovodní trasa nepokračuje do dalších obcí. Tím je dáno, že důsledky jakékoli havárie na 
vodovodní síti sousední se vždy promítnou do situace v obci. Bohužel vodovodní síť 
sousední je zastaralá a v důsledku toho podléhá častým závadám a haváriím.  
Při posledním výpadku dodávky vody opět v důsledku havárie vodovodního řadu v 
sousedních obcích, dne 11.10.2017 pracovníci Technických služeb s.r.o. přistoupili k 
okamžitému odkalování vody po dobu minimálně 45 minut.  Nebylo možno proto předvídat, 
že teprve následně bude do našeho řadu připlavena další vlna uvolněných nečistot, které 
způsobily temné zabarvení vody. V důsledku toho bylo již dojednáno s dodavatelem, že on 
sám si vybuduje vlastním nákladem právě dne 26.10.2017 vlastní odkalovací zařízení těsně 



před předávacím místem do naší vodovodní sítě, čímž bude prokazatelně zjistitelná kvalita 
dodávané vody od tohoto dodavatele. 
 
V nejbližších dnech ( asi dva týdny ) bude zprovozněn nově vybudovaný přivaděč pitné vody 
do obce ze směru od obce Zlonín od dodavatele VKM Kladno - Mělník, když se zároveň 
očekává, že technický stav sítě navazující z této, opačné strany, pro svoji lepší kvalitu 
eliminuje uváděné výpadky, aspoň zatím pro jednu polovinu obce Nová Ves. Spuštění proto 
plánujeme právě do 26.10.2017. 
 
Je namístě v této souvislosti zmínit, že v rámci vyjednávání dodávek pitné vody od tohoto 
nového dodavatele byl vyvíjen určitý obchodní tlak na to, aby shora zmiňovaná vodovodní 
síť obce byla této společnosti přenechána oproti získání akcií dodavatele.  Na tento návrh 
nebylo z logických důvodů přistoupeno pro neúčelnost, obchodní a strategickou 
nevýhodnost takového návrhu, byť se snad mohlo zdát, že popisované problémy častých 
přerušení dodávek vody a jiné nepříjemnosti by rychleji odpadly..  
 
Vážení spoluobčané, 
 
filozofie postupů obce Nová Ves a Technických služeb Nová Ves s.r.o. v tomto směru je 
skutečně poněkud odlišná od filosofie velkých korporací na trhu s pitnou vodou, kdy základní 
a prvořadou snahou obce Nová Ves je spokojenost Vás jako spoluobčanů  a zcela převažuje 
nad nezbytností obchodní prosperity Technických služeb Nová Ves s.r.o. Rovněž tak je 
ovšem obec vedena snahou o zachování nezávislosti, udržení, udržování a rozvíjení 
vlastního majetku, v čemž hodlá pokračovat, byť je to mnohdy spojeno s určitou mírou 
těžkostí. Na druhou stranu ta nejjednodušší a nejkratší cesta bývá obvykle ta nejméně 
dobrá.  
 
Dovolujeme si vyjádřit víru v to, že práce a snaha vedená tímto směrem povede k co 
nejbližšímu a úplnému zlepšení (nejen)  na tomto úseku hospodaření a najde i pochopení 
především u Vás.  
 
 
Za Obecní úřad Nová Ves                                               Za Technické služby Nová Ves s.r.o. 
         Jiří Melichar                                                                          Václav Mansfeld 
         starosta obce                                                                                jednatel 
 
 


