Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Žádost o součinnost odběratelů a vytvoření podmínek pro osazení elektronických vodoměrů
Sdělujeme všem svým odběratelům, že s ohledem na technologický vývoj v oblasti měření odběrů
vody, budou u společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., v období od 26.09.2019 instalovány v obci Stará
Ves u odběratelů elektronické vodoměry. Elektronické vodoměry vyžadují specifické montážní podmínky,
jednou z nichž je jejich instalace do pevné vodoměrné sestavy, která omezí namáhání v místě osazení
vodoměru a zabezpečí, že nedojde k jeho mechanickému poškození. Vlastník napojené nemovitosti je na
základě platné legislativy povinen vytvořit podmínky pro osazení vodoměru a zajistit jeho ochranu proti
poškození a zamrznutí. Z pohledu zamezení poškození vodoměru je nezbytné jeho osazení do vodoměrné
sestavy případně provést zabezpečení vodoměru jiným technicky vhodným způsobem viz přiložené foto.
Vodoměrná sestava bude odběratelům nabízena při osazení elektronických vodoměrů typů Q3-4. Částka za
vodoměrnou sestavu či její část se bude pohybovat v cenách od 100 Kč do 2100 Kč (cena uvedena bez DPH)
podle použitelnosti původních armatur. Montážní práce vodoměrných sestav budou pracovníky naší společnosti
provedeny zdarma.
U odběratelů, u kterých je stávající vodoměr osazen ve staticky zajištěné vodoměrné sestavě dojde
pouze k výměně vodoměru.
V případě, že nebudou u odběratelů vytvořeny podmínky pro osazení elektronických vodoměrů, bude
po nich, v případě poškození elektronického vodoměru, vyžadována úhrada za elektronický vodoměr v hodnotě
2580 Kč (bez DPH) pro vodoměry Q3_4 a 3465 Kč (bez DPH) pro vodoměry Q3_10. K této částce bude
přičtena cena montáže, demontáže a dopravy pracovníků provozu vodovodů a DPH.
Současně uvádíme, že vodoměr musí být umístěn v přístupném prostoru, kde nehrozí jeho zamrznutí,
případně je zajištěna jeho ochrana proti zamrznutí.
Výměny vodoměrů budou prováděny po dohodě s vlastníky napojených nemovitostí v pracovní dobu
pracovníků naší společnosti, případně po dohodě v mimopracovní dobu.
S pozdravem
Ing. Jiří Pavlík
Vedoucí provozu vodovodů
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Osazení vodoměru ve vodoměrné sestavě

Osazení vodoměru – uchycení pomocí objímek
Statické zajištění vodovodní sestavy pomocí umístění
kotvících objímek s gumou počet objímek a rozsah
upřesnit dle rozměrů tvarovek a délky staticky
nezajištěného potrubí před a za vodoměrem.

