
    FORMULÁŘ PRO ODEČET VODOMĚRŮ - PROSINEC 2021

V souvislosti s minimalizací osobních kontaktů v rámci opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
SARS CoV-2 Vás zdvořile žádáme o provedení vlastního odečtu měřidel studené a teplé vody.

Do níže uvedené tabulky v tomto formuláři zapište evidenční číslo vodoměru a opište stav počitadla
(celé okénko - všechny cifry - viz. příklady). Vyplňte rovněž identifikační údaje.

Příklady:
číslo vodoměru: údaj v okénku měřidla: zapíše se hodnota:
xxxxxxxxxxxxxxx 00123,456 m3 123 m3

xxxxxxxxxxxxxxx 00123 m3 123 m3

Měřidlo studené vody  (SV) je zpravidla modré, pro teplou vodu  (TV) je zpravidla červené.  Pokud není
vodoměr barevně označen, ověřte dle teploty přívodního potrubí.  Zkontrolujte také plombu vodoměru
(její neporušenost) a funkčnost vodoměru (zda se točí při spuštění vody). V případě zjištění závady uveďte
popis vady do řádku příslušného vodoměru (např. otočený, netočí se apod.)

Adresa:                                                                                                                 Číslo bytu: 

Jméno a příjmení: 

E-mail: Tel. kontakt: 

Číslo vodoměru SV: Stav spotřeby: 

Číslo vodoměru TV: Stav spotřeby: 

Číslo vodoměru SV: * Stav spotřeby: 

Číslo vodoměru TV: * Stav spotřeby: 

* v případě, že jsou v bytě dvoje vodoměry

Datum odečtu: ………………………………… Podpis: …………………………………

Vyplněný formulář nejpozději do 15. 12. 2021 doručte zpět na družstvo jedním z uvedených způsobů:

- vraťte do poštovní schránky pověřené osoby, která je uvedena na vývěsní tabuli v domě,
- nebo zašlete naskenovaný e-mailem na e-mailovou adresu: odecty @ sbdnh.cz,
- nebo zašlete prostřednictvím vlastní datové schránky: 2rn8hcy,
- nebo zašlete poštou na adresu:

Stavební bytové družstvo Nová huť, Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava – Výškovice,
- nebo  vhoďte  do  poštovní  schránky  družstva  (Hýlova  26/40  nebo  Na  Výspě  647/10,  Ostrava  –

Výškovice).

Abychom předešli nežádoucí duplicitě, prosíme, zvolte POUZE JEDEN z nabízených způsobů doručení.

Pokud  formulář  pro  odečet  nebude  do  stanoveného  termínu  doručen  zpět,  bude  konečnému
spotřebiteli účtována za příslušnou dobu průměrná spotřeba z předchozího účetního období.

za SBD NH – zpracovatele vyúčtování služeb
      Ing. Lubomír Šebesta v.r. 

prokurista
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