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Severo eské vodovody a kanalizace, a.s.
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V c: Tlak vody v Liberci 33 - Machnín

Dobrý den,

dovolte mi, abych se na Vás obrátil jménem na eho sdru ení - Spole nosti
ob an  Machnína, o.s. V poslední dob  se na nás obrací stále více ob an
na í m stské ásti se stí nostmi a p ipomínkami k tlaku vody v n kterých
lokalitách na í ásti Liberce. Jedná se o oblast Bed ichovky a p edev ím ulici
Hrádeckou v její horní ásti. Zji ovali jsme aktuální stav, abychom
neobt ovali zbyte n . Je doba dovolených, ne v ichni na i sousedé se zdr ují
doma. Ale velké problémy nám hlásí minimáln  z .p.  175, 204, 209, 224, 230,
232  a 268. Nato it si sklenici vody, která, jak v ichni víme, je kvalitn j í, ne
voda balená, je kup . v .p. 268 tak asov  náro né, e lov k rad ji sáhne po
té balené, ne  stát u kohoutku a ekat. St hování automatických pra ek do
sklep , proto e v pat e nefungují, se nám zdá v dne ní dob  pom rn
nezvyklé. Pou ití sprchy v pat e domu je pak spí e komedií, ne  sprchováním
se...

Je nám jasné, e jsou zde nevyhovující in enýrské sít , víme o p ed
mnoha lety zpracovaném úvodním projektu jejich kompletní rekonstrukce. Víme
také, jaké je p evý ení mezi domy u Nisy  a v citovaných oblastech.
Domní-váme se ale, e ji  dnes jsou takové technické mo nosti, abychom zde
v ichni mohli ít se stejným komfortem, stejnou úrovní slu eb. A to i slu eb
Va í spole nosti. Pokud bychom ekali na slibované nové in enýrské sít , je
pravd podobné, e by se zlep ení nemusely do kat ani na e d ti.

M ete nás, prosím, informovat o mo nostech e ení vý e uvedeného
problému? Rádi Va i odpov  zve ejníme na na ich webových stránkách, rádi,
p edev ím pokud dostaneme p íslib zlep ení, informace p edáme t m
spoluob an m, kterých se na e stí nost týká.

D kuji Vám p edem za odpov .

S pozdravem Ing. Milan Por
   p edseda sdru ení ob an

V Machnín  27.7.2010
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