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Žádost o přezkoušení vodoměru
Připojená nemovitost:
Místo: ______________________________________________ Ulice: _____________________________________________
Číslo parcely: __________________________________ PSČ: ____________________ Tel.: ___________________________

Druh:

Rodinný dům

Rekreační dům

Objekt pro podnikání

Pozemek

Žadatel:
Jméno a příjmení

Název organizace ________________________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

E-mail.: ____________________________________

Tel.: ___________________________________________

Způsob doručení vyjádření (kontaktní informace vyplňujte čitelně):
Poštou

E-mailem

Vodoměr k přezkoušení:

Nový vodoměr:

Číslo vodoměru:__________________________________

Číslo vodoměru:__________________________________

Stav vodoměru:_________________________________m3

Stav vodoměru:_________________________________m3

Umístění vodoměru: _______________________________

Umístění vodoměru: _______________________________

Čestné prohlášení
Žadatel potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že se seznámil s podmínkami pro připojení na veřejný vodovod a
s podmínkami pro odběr vody a odkanalizování, které jsou uvedeny v příloze tohoto tiskopisu.
Datum: ________________________

Podpis: ____________________________

PODMÍNKY PRO PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU
ve správě Technických služeb města Úvaly, p. o. (dále jen TSÚ) se řídí těmito předpisy a postupy:
Ve smyslu ust. §17 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění:
1.
Žádost o přezkoušení vodoměru nemá odkladný účinek na termín splatnosti faktury, není-li smluvními stranami ve
zcela výjimečných a odůvodněných případech dohodnuto jinak.
2.
Zjistí-li se při přezkoumání vodoměru vyžádaném odběratelem, že:
a. údaje vodoměru nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za
nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tomto případě provádí podle skutečného odběru ve stejném
období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení
vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se
množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby
vody.
b. údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s
výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel.
c. vodoměr je vadný, nefunkční nebo již uplynula lhůta stanovená pro jeho pravidelné ověření, hradí náklady
spojené s výměnou a přezkoušením provozovatel.
3.
Způsob vypořádání podle výsledků přezkoušení vodoměru stanoví platné právní předpisy, zejména Vyhláška č.
428/2001 Sb. v platném znění
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