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Dodávky pitné vody

v náhradním balení

FORMULÁŘ
pro registraci SMS INFO pro dodávku balené pitné vody držitelům 
průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P 

Jméno a příjmení, titul: .............................................................

Adresa pro donesení pitné vody v sáčku: ...................................

................................................  Číslo bytu, podlaží:...................

Telefon č.*: ................................................................................

Průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P č.: ...................................................

»  Vyplněný formulář lze poslat poštou na adresu: Pražské 
    vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 
    Praha 10

»  Přinést na zákaznické centrum společnosti Pražské   
    vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10

Zájemce podpisem tohoto formuláře dává společnosti Praž-
ské vodovody a kanalizace, a.s., jako správci ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vý-
slovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním 
osobních údajů, které zájemce poskytl v tomto formuláři. Tyto 
osobní údaje budou zpracovávány pro účely zajištění dodávky 
pitné vody v sáčcích osobám, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP 
nebo ZTP/P po dobu registrace.  

Zájemce bere na vědomí, že údaje mohou být v souladu se záko-
nem o ochraně osobních údajů zpřístupněny  subjektům ve smluv-
ním vztahu se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
za účelem zajištění této doplňkové služby.

Zájemce písemně oznámí případnou změnu údaje/ů v registraci 
SMS INFO pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu TP, 
ZTP nebo ZTP/P na adresu Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10.

Tato doplňková služba je poskytována pouze a výlučně registro-
vaným zájemcům zdarma. Zájemce bere na vědomí a souhlasí 
s tím, že na tuto doplňkovou službu není právní nárok a není mož-
né ji vymáhat.

V .....................................................  Dne ................................ 

Podpis ......................................................................................

*Službu lze poskytnout pouze na telefonní čísla registrovaná u českých operátorů.

Vydaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  (Praha 2015)



CO  DĚLAT,  KDYŽ  MÁM  ZÁJEM 
O  DODÁVKU  PITNÉ  VODY  V  SÁČKU?

Každý zájemce musí mít registraci služby SMS INFO 
pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P, kterou si může zajistit vyplněním formuláře připo-
jeného k tomuto letáku.

V době, kdy v místě zájemcem registrované adresy 
pro donesení vody v sáčku bude z důvodu havárie vodo-
vodu omezena nebo přerušena dodávka pitné vody a služ-
ba aktivována, obdrží registrovaný zájemce na telefon č.* 
zprávu: „Voda PVK: máte-li zájem o donesení pitné vody 
v náhradním balení, zavolejte na tel. 228 883 606, nej-
později do hodiny od obdržení této zprávy.“ 

Následně bude zahájena distribuce sáčků s pitnou vo-
dou na zájemci zaregistrované adresy. Balenou vodu 
přinese zaměstnanec společnosti Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s., nebo smluvního partnera. Distribuce 
bude poskytována v době od 9.00 do 21.00 hod., po-
kud to technické a místní podmínky umožní.

Bližší informace jsou uvedeny na webové stránce 
www.pvk.cz nebo budou poskytovány na tel. 840 111 112.

OBJEDNEJTE  SI  DODÁVKU  PITNÉ  VODY!

 Služba je určena pro případ havárie na vodovodní 
 síti s předpokladem přerušení dodávky pitné 
 vody v trvání delším než 5 hodin

 Je určena držitelům platného průkazu TP, ZTP 
 a nebo ZTP/P

 Sáčky s pitnou vodou budou dodávány ZDARMA.

O  PROJEKTU

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zahájila 
projekt dodávky pitné vody balené v sáčcích. Jeho cílem je 
doplnit náhradní zásobování voznicemi pro držitele průka-
zů TP, ZTP a ZTP/P donesením pitné vody do místa, které 
si zájemce zvolí, v době havárie vodovodní sítě na území 
hl. m. Prahy, s předpokladem přerušení dodávky pitné vody 
v trvání delším než 5 hodin. S distribucí pitné vody bude 
také pomáhat smluvní partner. Osoby, které budou zajišťo-
vat donesení vody, se prokáží průkazem. 

Doplňkový způsob dodávky pitné vody bude poskytován 
rovněž důležitým institucím, jako jsou např. školy, školky, 
zdravotnická zařízení, domovy seniorů apod.

Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý 
proces balení vody do sáčků včetně použité fólie je 
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně ve-
řejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje 
o jakosti pitné vody včetně data spotřeby, jsou uvedeny 
na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolová-
na akreditovanou laboratoří.

Balící línka pitné vody v sáčcích

Balící línka pitné vody v sáčcích


