ODEČ TY
STAVŮ VODOMĚRŮ NA H-I A H-III V ROCE 2021
spolu s kontrolou stavu šachtic se uskuteční:

18. a 19.9.2021
Žádný druhý termín NEBUDE !

Pro odečty je nezbytné zajistit přístup na pozemek, k šachtici a do ní
(žebříček), šachtice musí být čisté, bez stojící vody a tepelné izolace musí být
odklizeny tak, aby byl umožněn odečet vodoměru !

————————————————————————
Harmonogram odečtů po ulicích
Pokud je psáno zahájení v 8 hodin, tak opravdu začínáme v 8 hodin a nevracíme se ! Konec se
podle postupu odečtů, zejména v závislosti na počasí, může zkrátit (v neděli i podstatně).

Sobota 18.9.2021

8 ÷ 12 hodin:

14 ÷ 18 hodin:

Skopec  Na vinici  V sadu  Nad řekou 
 K studni  Krátká  Široká  K přívozu 
 Písková  Jílová  Kamenitá
Na výhledu  Pod kopcem  Kozí  V údolí 
U skalky  Sloupová  K Holosmetkům 
 Zelená  Polní  Lomená



Neděle 19.9.2021

8 ÷ 12 hodin:

14 ÷ 18 hodin:

U skalky  K Holosmetkům  Lomená  Polní 
 Zelená  Pod kopcem  Kozí  V údolí 
 Sloupová  Na výhledu
Široká  Kamenitá  K přívozu  Jílová 
Písková  V sadu  K studni  Krátká 
 Nad řekou  Skopec  Na vinici


————————————————————————
Odečet v jiném než výše uvedeném, termínu musí být předem dohodnut. Pokud nebude (v rozporu s body 3.2.1.13
a 3.2.1.14 Vodovodního řádu ze dne 26.3.2009 ve znění z 13.6.2020) účastník vodovodu nebo jeho zástupce při
odečtu v žádném z uvedených řádných termínů přítomen a ani si předem nedohodne jiný termín odečtu, tak musí
uhradit poplatek stanovený členskou schůzí na 200,-- Kč za odečet v náhradním, ZO ČZS Holosmetky stanoveném,
termínu (poplatek je splatný hned při odečtu a v hotovosti). Pokud účastník neumožní odečet ani v náhradním
termínu, bude to považováno za neplnění povinností podle Dohody o odběru vody. ZO ČZS Holosmetky v souladu
s bodem 3.2.3.2 Vodovodního řádu odstoupí od Dohody o odběru vody a přestane vodu dodávat. Každopádně
veškeré odečty musí být dokončeny do 10.10.2021, aby bylo možné do konce října zpracovat všechny údaje
potřebné pro státní systém hlášení údajů o čerpání podzemní vody a o její spotřebě (fakturaci spotřebitelům).

