ŽÁDOST O PŘEZKOUŠENÍ VODOMĚRU
Odběrné místo:
Číslo odběrného místa:
Umístění měřidla:
Rok úředního ověření/cejchu
Adresa odběrného místa:

Číslo vodoměru:
Konečný stav:
Odečet proveden dne:

Město/místní část:

Číslo
popisné/orientační;
č. parcelní

Ulice:

Odběratel:
Jméno, příjmení/název firmy:
Datum narození:

IČ/DIČ:

Adresa bydliště/sídlo firmy:
Telefon:
Na základě plné moci
zastoupen:

+420

Email:

Výše uvedený odběratel využívá svých práv uvedených v REKLAMAČNÍM ŘÁDU DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD a ve
VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD společnosti SLUŽEB MĚDTA JIHLAVY s.r.o.
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 si je vědom, že před vlastní demontáží vodoměru bude dodavatelem provedena vizuální kontrola technického stavu
vodoměru:
□ zda není mechanicky poškozen,
□ zda není porušena plomba úředního ověření vodoměru,
□ zda není porušena plomba dodavatele.
V případě zjištění některého z uvedených poškození, nebude dodavatel zajišťovat jeho přezkoušení.
V odůvodněném případě bude s odběratelem sepsán protokol o poškození vodoměru a vyčíslena výše náhrady škody.
Odběratel jako nesprávně měřené, rozporuje měřené období od poslední fakturace do předposlední fakturace
tedy od: ______________ do: _______________ počet m3: _________ + m3 do výměny vodoměru _______
(vyplní dodavatel)
Dodavatel zajistí do 30 dnů od doručení žádosti demontáž vodoměru a jeho odeslání k 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.

V

Dne:

Odběratel svým podpisem stvrzuje, že byl se shora uvedenými skutečnostmi seznámen a rozumí jim.
Podpis odběratele/zástupce (případně razítko):
Žádost odběratele doručena dodavateli dne:

Potvrzení převzetí žádosti dodavatelem:

Jméno, příjmení, podpis,
razítko:

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, tel:567 553 111, fax: 567 309 038,
e-mail: smj@smj.cz, http://www.smj.cz, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, spisová značka C17143, IČ 60727772, DIČ CZ60727772, Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-4649590277/0100

