O CO JDE
Pravda o vodě (www.pravdaovode.cz) je projekt,
který vznikl s cílem přivést pozornost občanů,
zastupitelů měst a obcí a zástupců Parlamentu
České republiky a Vlády ČR k dění kolem vody
a následně spustit proces převzetí kontroly nad vodou
a obchodem s ní zpět do rukou měst a obcí obdobně,
jak tento proces probíhá ve Francii, Německu či Itálii.
Jde o investigativní projekt, který se podílí na rozkrytí
významných anti-privatizačních kauz ve vodárnách
a současně ukazuje reálné srovnání důsledků realizovaných priorit vodáren v rukou obcí a vodáren
v rukou zahraničních koncernů. Cílem je vytvořit trvalý
informační kanál a podpořit informovanost zastupitelů
i občanů v otázkách skutečného dění ve vodárenství
České republiky a v zahraničí.
Mezi nejvýraznější tváře projektu patří ekonomický
vodárenský konzultant Ing. Radek Novotný a dlouholetý předseda představenstva okresní vodárny
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., MUDr. Michal
Chromec.

autor projektu PRAVDA O VODĚ
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Součásti projektu
Výzva vládě
Česká televize
Czech industry

5 | Transparency international
6 | Vodovody a kanalizace Zlín
7 | Externí odkazy

Odkazy: cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vodě

CENA VODY
Unikátní mapa aktuálních cen vody v okresech ČR pro rok 2016!

Cena vody v okresech ČR

http://pravdaovode.cz/cena-vody/

VODÁRNY
Kde v ČR prodávají českou vodu cizinci, kteří zisky z vodného a stočného,
posílají do zahraničí místo do obnovy vodárenských trubek?

Kdo prodává českou vodu?

http://pravdaovode.cz/vodarny/

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ
Tušíte, proč máte ve Zlíně nejdražší vodu v kraji? Proč vám vodu
prodávají Francouzi? Kde končí peníze, které za vodu platíte?
Jak vedení
města a Vaku
Zlín připravovalo
a postupně
realizovalo
předání
zisků z vody
Francouzům?

Vaku Zlín
rozpuštěný a
vypuštěný. Kde
od roku 2004
tečou peníze,
které platíte za
vodu, do obnovy
sítí nebo do
zahraničí?

Nové vedení Zlína
a Vaku Zlín přes
rozsudky soudů
brání vrácení
vody do rukou
měst a obcí
i získání dotací

http://pravdaovode.cz/zlin/

PRAVDA O VODĚ V PRAZE
Proč v Praze českou vodu prodávají Francouzi? Proč Pražané posílají
miliardy do ciziny a v Praze přitom schází peníze na obnovu trubek
a na čistírnu odpadních vod? Co se s tím dá dělat?
Předání obchodu
s vodou v Praze
do rukou cizinců
1999 - 2000

Rozpuštěný
a vypuštěný.
Jak nám vodu
prodávají cizinci?
Prioritou již není
obnova trubek,
ale co nejvíc
našich peněz na
účty v zahraničí?

"Politici" často mlží o důvodech drahé ceny vody,
o stavu vodovodů a kanalizací i profitu koncernů
z vodného a stočného, které lidé platí.

http://pravdaovode.cz/praha/

GRAF: POROVNÁNÍ DOSAHOVANÝCH ZISKŮ Z VODY
Dosahované zisky z vody po uzavření smluv
mezi Hl. městem Praha a fr. Veolií
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Zisk Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Zisk Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Veolia

Porovnání dosahovaných zisků na základě zavedení smluv o provozním modelu Praha
roky
Zisk Pražská vodohospodářská společnost, a.s. v mil. Kč
Zisk Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Veolia v mil. Kč
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Rozdíl v dosažených ziscích ve prospěch koncernu Veolia je v řádu miliard korun

Francouzský koncern Veolia
inkasoval od lidí přes
6 miliard Kč zisku.
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REFERENCE
„Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování
občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý
chápe, že dát oprávnění cizímu prodávat vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál
musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni
pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství? Zjednodušeně řečeno „jde
o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
MVDr. Stanislav Mišák, bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
Jste prvním člověkem, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích
městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků
a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule
je kulatá“ a „A přece se točí“.
Ing. Hana Orgoníková, bývalá poslankyně poslanecké sněmovny a zastupitelka
Statutárního města Hradec Králové
http://pravdaovode.cz/muj-pribeh/reference

PRAVDA O VODĚ FAKTA
První česká e-kniha o tom, co se děje s vodou v ČR
„Českou vodu si prodávejme sami, bez
koncernů nebo překupníků. Lidé, města,
stát i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou, pitnou a nezávadnou
vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou
cenu vody. Cizince pro prodej české vody
nepotřebujeme.“

KONTAKT
Ing. Radek Novotný
Své dotazy a postřehy
mi napište na e-mail:
rn@cccfm.cz
http://pravdaovode.cz/ebook-budeme-pit-nezavadnou-vodu/

Chcete-li mi zavolat,
můj telefon je: 774 774 680

