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Žádost  
 na osazení vodoměru pro účely měření spotřebované vody, která není vypouštěna  

do kanalizace pro veřejnou potřebu 
                                  

provozovatel:  Technické služby Hostivice, nám.  Jiráskova 100,  Hostivice  253 01, 
                         IČ: 00875210        DIČ: CZ00875210 
                          
 
odběratel:       jméno a příjmení/firma:  ……………………………………………………………………. 
 
                         adresa:         ………………………………………………………………………………….. 
                
                         IČ/DIČ        ………………………………………………………………………………….. 
 
                     tel, e-mail:       ………………………………………………………………………………….. 
 
za předpokladu splnění podmínky spotřeby pitné vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu  na 
odběrném místě v minimální výši 30 m3 / rok a řádně uzavřené platné smlouvy na odvádění odpadních vod 
mezi odběratelem a provozovatelem žádám o osazení podružného vodoměru pro měření spotřebované vody , 
která není  vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu ( zák. č. 274/2001 Sb.  v platném znění ). Platnost   
cejchu  stanoveného  měřidla – odpočtového  vodoměru je  6 let. Žadatel je povinen v kalendářním roce, kdy 
končí platnost  ověření  požádat  provozovatele o  jeho  výměnu. Jedná  se o placenou službu, 
Dále objednávám:1 
 

- zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky  a provozního osazení podružného vodoměru a 
jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci  

revize odběrného místa 650,- Kč    bez  DPH 
zhotovení vodoměrné sestavy včetně dodávky 
materiálu 
prvotní osazení vodoměru a jeho dodávka 

4 680,- Kč  bez  DPH 

CELKEM  4 750,- Kč bez DPH 
 

- dodávku a prvotní osazení  podružného vodoměru do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho 
zajištění proti neoprávněné manipulaci. Sestava musí být před osazením vodoměru  schválena při revizi  OM 

revize odběrného místa a konzultace 650,- Kč    bez  DPH 
prvotní osazení vodoměru a jeho dodávka 2 250,- Kč  bez  DPH 
CELKEM  2 900,- Kč bez DPH 

 
- kontrola a revize  osazeného vodoměru osazeného odběratelem do připravené vodoměrné sestavy zhotovené 

odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. 
( vodoměr musí být v cejchu, min. třída přesnosti C,  Qn 2,5 ) 

revize odběrného místa a kontrola typu vodoměru 650,- Kč    bez  DPH 
kontrola osazení a  zajištění proti neoprávněné 
manipulaci 

400,- Kč  bez  DPH 

CELKEM  1 050,- Kč bez DPH 
 
poznámka:     ceny jsou smluvní dle  zákona o cenách č. 526/1990 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
požadovaná adresa  na zaslání faktury:  
 
 
 

 
1   vybraný druh dodávky zaškrtněte ! 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
datum :  ……………………………………………….. 
 
 
 
 
jméno a příjmení odběratele: …………………………………………………………. 
 
 
 
 
podpis:  …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
stanovisko revizního technika provozovatele:  
( potvrzení slouží jako podklad pro uzavření dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních  vod ) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
datum:  …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
podpis: ………………………………………………….. 
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