Vážení odběratelé,
obec Mochov, byla nucena z důvodu ukončení provozovatelské smlouvy se společností VaK Mladá
Boleslav vypsat nové koncesní řízení na provozovatele. Na základě výsledků tohoto druhu otevřeného
výběrového řízení byla vybrána na dalších 10 let společnost 1. SčV, a.s.
Společnost 1. SčV, a.s., zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a
komplexní zákaznické služby v okresech Příbram, Sedlčany, Mníšek pod Brdy, Praha západ a Praha
východ a od 1. 1. 2016 přebrala od společnosti VaK Mladá Boleslav do provozování také
vodohospodářský majetek v Čelákovicích. Celkovým počtem cca 95 tis. obyvatel zásobovaných pitnou
vodou se řadí k významným vodohospodářským společnostem ve Středočeském kraji.
Dovolujeme si uvést aktuální informace ohledně přechodu na nového provozovatele
vodohospodářského majetku.
V souvislosti s platnou právní legislativou v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
obsaženou v zákoně č. 274/2001 Sb. v platném znění, je třeba uzavřít písemnou smlouvu o dodávce
vody a odvádění odpadních vod.
Pokud jste v minulosti uzavřeli smlouvu s předchozím
provozovatelem, společností VaK Mladá Boleslav, tato původní smlouva bude v plném rozsahu
nahrazena smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod, odpovídající platné legislativě.
Povinné náležitosti smlouvy upravuje zákon č.274/2001 Sb., v platném znění v § 8, odst. 16, 17.
Odběratelské smlouvy budou do konce roku 2017 uzavřeny se všemi odběrateli. Vzhledem k časové
náročnosti jsou odběratelé písemně vyzýváni k uzavření smlouvy postupně.
Odečty vodoměrů budou prováděny do konce roku 2016 ve čtvrtletních cyklech, systém nastavených
záloh, pokud byly v minulosti sjednány, je beze změn akceptován společností 1. SčV.
Změna odečtového cyklu, která je plánována na rok 2017, bude předem odběratelům písemně
oznámena. V případě změny odečtového cyklu obdrží odběratel nový plán záloh dle nastavené
změny.
Číslo účtu společnosti 1. SčV:

51-8082990277/0100 Komerční banka, a.s.

Otevírací doba kontaktního místa, Na Požárech 1882, Čelákovice:
PO a ST od 8 – 12 13 - 17 hod.,
ÚT a ČT v rezervačním systému od 8 – 12 hod.,
PÁ od 8- 12 hod.
 Rezervaci schůzky v út a čt je možné provést telefonicky na zákaznické lince 840 111 322,
601 275 275 nebo přímo na tel. kontaktního místa 326 996 804
nebo přímo on – line v rezervačním systému webových stránek společnosti www.1scv.cz .
 Formuláře a seznam potřebných dokumentů najdete na www.1scv.cz v sekci zákazníci.
 Zákaznická linka 840 111 322 je v provozu 24 hod. denně pro hlášení havárií
 Úhrady plateb v hotovosti umožňuje společnost 1. SčV prostřednictvím platebních terminálů
Sazka a.s., složenkou České pošty na účet 1.SčV, a.s.
 Bezhotovostně lze hradit služby prostřednictvím SIPO, inkasa z účtu, bankovním převodem,
využitím QR kódu.

