Technické podmínky pro osazení podružného vodoměru za účelem měření
spotřebované vody, která není vypouštěna do kanalizace pro veřejnou
potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb.

-

-

-

-

osazení podružného vodoměru musí být v bezprostřední blízkosti hlavního vodoměru,
umístění hlavního a podružného vodoměru zakreslete do situačního plánku a zkonzultujte s
VaK Zápy s.r.o.
při osazování vodoměrné sestavy a vodoměru musí být splněny příslušné normy a předpisy
(ČSN ISO 4064-2, ČSN EN 1717, apod.)
zajištění vodoměrné sestavy (vodoměrné soupravy) zajišťuje odběratel
v případě, že VaK Zápy s.r.o. dodává a prvotně osazuje vodoměr do připravené vodoměrné
sestavy zhotovené odběratelem, platí pro osazení vodoměru Q = 2,5 m3/hod, vynechat rozteč
165 mm; u odlišných dimenzí vodoměrů bude připojení měřidla upřesněno individuálně.
v případě dodání vodoměru jiným dodavatelem je nutno doložit kopii atestu měřidla a
registračního ověření osoby, která měřidlo osadila.
u VaK Zápy s.r.o. je nutno objednat zajištění vodoměru plombou proti neoprávněné
manipulaci. Platnost měření vodoměrem je účinné od data osazení plomby.
provozní, technické informace a parametry k osazení vodoměrů lze nalézt na webových
stránkách společnosti VaK Zápy s.r.o.
veškeré prováděné práce včetně odečtu podružného vodoměru jsou účtovány na základě
platného ceníku, který je k nahlédnutí v místě společnosti VaK Zápy s.r.o., nebo smluvní
dohodou.
technické dotazy směřujte na zástupce společnosti VaK Zápy s.r.o. Ing. Petra Hlavína – tel.
733 642 323.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 19, odst. 7 je možné
zohlednit množství vody nevypouštěné do kanalizace jen, pokud je takové množství prokazatelně
vyšší než 30 m3/rok, proto by měl odběratel uvážit, zda se mu instalace a provoz podružného
vodoměru vyplatí. V případě malých a nepravidelných odběrů vody pro zavlažování zahrad RD nebo
napouštění bazénů je možné, že odběratel vody nedosáhne limitu 30 m3/rok. Tím mu zaniká možnost
odpočtu za nevypouštěné vody.
V případě nezohlednění je objem stočného stejný jako objem vodného. Náklad na zjištění objemu vody
nevypouštěné do kanalizace nese odběratel, náklady na zpracování výsledků do vyúčtování stočného
nese provozovatel kanalizace. Pro odečet hlavního a podružného vodoměru je nutné objednat
provozovatele kanalizace VaK Zápy s.r.o.
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