OBEC STARÉ MÍSTO
Staré Místo 70, 506 01 Jičín
Tel a fax: 493 534 268

email: ou.staremisto@tiscali.cz

ŽÁDOST ODBĚRATELE O PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU
Odběratel:
Jméno a příjmení/obchodní jméno: ……………….…………………………….……………………………………….…………….
ulice:……………………………………..……………………..……….

č. p.: ……………………………………………....

obec: …………………….……………………………..……….……………….. PSČ: ….………………………………………..…
zastoupená: …………….………………………………………………………………………………………………………………
Odběrné místo:
číslo odběru: ………………………………………………… číslo vodoměru: …………………….……………………………….
Stav vodoměru: ……………………………m3, ke dni: ……………………………….
Umístění vodoměru: ………………………………………………………………………………………………………………….
Zjištěné poškození vodoměru: ………………………………………………………………………………………………………..
Důvod přezkoušení: …………………………………………………………………………………………………………………..
Výše uvedený odběratel využívá, dle odst. 5 Všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod dodavatele
Obce Staré Místo, svého práva a žádá tímto o přezkoušení vodoměru.
Důvodem žádosti je pochybnost odběratele o správnosti měření i přesto, že byl dodavatelem informován, že u uvedeného
vodoměru lhůta na jeho výměnu doposud neuplynula (trvá platnost ověření vodoměru).
Odběratel jako nesprávně měřené, rozporuje měřené období od poslední fakturace do předposlední fakturace tedy
od:………………………… do: ………………………. počet m3: ……………… + m3 do výměny vodoměru ………………..
Datum demontáže vodoměru: ………………………………. Platnost vodoměru do: ……………………………………………
(vyplní dodavatel)
POUČENÍ ODBĚRATELE A ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ:
- Dodavatel zajistí do 30 dnů od doručení žádosti demontáž vodoměru a jeho odeslání k úřednímu přezkoušení do autorizované
zkušebny. Odběratel je ze zákona povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při odečtu stavu vodoměru a jeho výměně
(umožnit mu neprodleně přístup k vodoměru). Výsledek přezkoušení bude odběrateli sdělen neprodleně písemně po dodání zprávy
autorizovanou zkušebnou.
- Podání žádosti o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě úplatu za vodné a stočné,
jinak se dostává do prodlení. Dodavatel má nárok na úhradu, protože dodávku vody realizoval nepřetržitě. Po zjištění výsledku
přezkoušení vodoměru budou vzájemné pohledávky z tohoto případně chybného měření vzájemně vyrovnány.
- Objednatel společně s podání žádosti složí zálohu na náklady na přezkoumání vodoměru ve výši 500,-Kč do pokladny obecního
úřadu. Tato záloha bude vrácena v případě, že vodoměr bude shledán nevyhovujícím, v opačném případě, tj. že vodoměr
vyhovuje podmínkám zvláštního právního předpisu (vyhl. 334/2000Sb.,) odběratel se zavazuje, že veškeré náklady spojené
s demontáží, montáží nového vodoměru, evidencí, dopravou a úředním přezkoušením, uhradí neprodleně po obdržení faktury od
Obce Staré Místo, na této faktuře bude odečtena záloha ve výši 500,-Kč. V případě, že vodoměr nebude vyhovovat podmínkám
právního předpisu, hradí veškeré náklady s přezkoumáním spojené Obec Staré Místo.
Přezkoušení bude provedeno ve zkušební stanici vodoměrů, která je ověřena Úřadem pro normalizaci a měření.

V ……………………….dne …………………
…………………………….…………
odběratel

