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Vážení občané,
dne 22.2.2018 proběhla kolaudace vodovodu. Po obdržení kolaudačního rozhodnutí budeme zajišťovat
další potřebné a nutné dokumenty pro provozování vodovodu. Došlo ke změně v tom, že provozovatelem
bude obec Páleč a Středočeské vodárny nám budou zajišťovat servisní práce a zajistí odpovědnou osobu. Pro
vás to znamená jen to, že smlouvu na dodávku vody budete uzavírat s obcí Páleč.
Abychom zajistili zprovoznění přípojek a přípravu smluv, zasíláme vám nyní dva tiskopisy k vyplnění a
zaslání zpět na OÚ. Jedná se o tiskopis „Objednávka prací“, na jejímž základě zajistíme pro vlastníka
nemovitosti práce, které budou provádět Středočeské vodárny.
Při zaškrtávání toho, co objednáváte, může dojít ke třem variantám:
1. Buď již máte osazenou vodoměrnou sestavu, pak křížkem označíte a objednáváte pouze osazení vodoměru.
Vodoměr a jeho osazení hradí obec, takže nebudete platit již nic.
2. Chcete si vodoměrnou sestavu zajistit sami ve spolupráci s vaším instalatérem. Na našich internetových
stránkách www.obecpalec.cz v oddělení aktuality, najdete odkaz na typy vyhovujících vodoměrných sestav.
Instalatér vybere pro vás tu nejvhodnější a jemu hradíte částku za provedenou práci. Přehled sestav v tištěné
formě bude k dispozici na OÚ. V tomto případě objednáváte také pouze osazení vodoměru a vodárnám také
neplatíte nic.
3. Nechcete si nic zajišťovat sami, pak označíte křížkem a objednáváte jak osazení vodoměru, tak osazení
vodoměrné sestavy. Po namontování vodoměrné sestavy obdržíte od Středočeských vodáren fakturu, kterou
budete hradit převodním příkazem nebo složenkou. Tato faktura bude, dle předloženého rozpočtu vodárnami,
za:
vodoměrná sestava 32x1 nerez rpo 3/ 4“ vdm: 2.240,- Kč
montáž: 502,- Kč
V individuálních případech může dojít k malému navýšení o další montážní materiál (dle potřeby umístění
sestavy), nebo případné spojení potrubí: 471,- Kč
Všechny ceny jsou včetně DPH. Takže ve většině případů se bude jednat o náklad ve výši 2.742,- Kč.
Vodoměr a jeho montáž opět hradí obec.
Z osazeného vodoměru se neplatí žádný paušální poplatek. Takže když nic nečerpáte, nic neplatíte.
Současně s objednávkou na osazení vodoměru, musíte vyplnit i druhý tiskopis, kterým je „Přihláška k odběru
vody“. Bude sloužit jako podklad pro vyhotovení a uzavření smlouvy o dodávce vody. Smlouva bude
uzavřena mezi obcí Páleč a majitelem nemovitosti. (V případě více vlastníků, pouze jeden zástupce).
Vyplněné tiskopisy prosíme doručit do 31.3.2018 na OÚ Páleč. Zasílat můžete poštou, elektronicky na
ou.palec@seznam.cz, osobně do kanceláře OÚ, nebo vhodit do schránky před obecním úřadem. Termín pro
montáž vodoměrných sestav a zprovoznění přípojky bude s vámi předem dohodnut.
V případě jakéhokoliv dotazu ohledně přiložených tiskopisů mi můžete volat na tel. 736622969.

