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Věc:

Žádost o zveřejnění informací o použití přípravku Metaqua K 50 L ke zlepšení
organoleptických vlastností pitné vody a k ochraně vodovodního potrubí proti korozi.

Vážená paní starostko
Na zákl adě povolení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem v Zlíně č .j. KHSZL 04305,
05374/2012 ze dne 23. 3. 2012 je naší společnosti, která je provozovatelem veřejného vodovodu ve
Vaší obci , povoleno dávkování přípravku Metaqua K50 L určeného k inhibici koroze vodovodního
potrubí a k zamezení druhotného zaže l eznění pitné vody způsobeného stářím vodovodního potrubí.
Maximální dávka je 5 mg na litr upravované vody vyjádřeno jako P 20 5• Důvodem tohoto opatření jsou
problémy s dodržováním obsahu že leza v pitné vodě. Dávkovací zařízení je instalováno na čerpací
stanici BTO Zubří. Zásobené lokality:
Zubří, Staré Zubří,
Rožnov.p.R ( Koryča nské Paseky, Písečná 1. Máj. Jižní Město , Kramoli šov, Láň)
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Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., jako provozovatel veřejného vodovodu ve m ěstě
Rožnov p. Radhoštěm, Zubři a obce Vidče, informuje spotřebitele vody zásobované ze Skupinového
vodovodu Stanovnice o přidávání přípravku Metaqua K50 L na bázi (polJ~fosforečnanů do pitné vody
za účelem sníženi obsahu železa, zlepšení organoleptických vlastností (barvy a chuti) a k ochraně
vodovodního potrubí proti korozi v souladu s povolením KHS Zlínského kraje vydaného pod č.j.
KHSZL 04305, 05374/2012 ze dne 23.3.2012. Zásobené lokality:
Zubří, Staré ZubN.
Rožnov.p.R. (Koryčanské Paseky,

Písečná

I . Máj, Jižní Město, Kramolišov, Láň)
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