
Další postup napojení nových vodovodních přípojek pro domy ul. V Prokopě č. p. 1305 –

1314, 1315 – 1324, 1325 – 1334, 1335 - 1344

Vážení obyvatelé ul. V Prokopě

výstavba vodovodu a Vašich přípojek se již blíží ke konci. Téměř všichni již svou přípojku 

máte vyvedenou do sklepních prostor. Přesto je však nutné z Vaší strany ještě podniknout 

určité kroky, které povedou ke zdárnému konci a budete tak mít zajištěnu dodávku pitné 

vody z Vaší nově vybudované přípojky.

Dovolte nám tedy, abychom Vám popsali další postup.

Ke konci listopadu budou provedeny všechny tlakové a další zkoušky nutné pro uvedení 

nového vodovodu do provozu. Dále budou provedeny proplachy všech potrubí a laboratorní 

rozbory vody. Výsledky těchto zkoušek (Protokoly) předá zhotovitel odboru rozvoje města. 

Z naší strany Vám budou tyto protokoly předány pro uzavření smlouvy s dodavatelem pitné 

vody - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s. (kontaktní místo v ul. Na Požárech, 

Čelákovice - tel. 326 991 914. Na základě uzavřené smlouvy Vám potom VaK Mladá Boleslav 

osadí na nově vybudovanou vodovodní přípojku nový (fakturační vodoměr).

Dále si musíte zajistit přepojení stávajících rozvodů na nově osazený vodoměr. Namontování 

nového vodoměru a přepojení na stávající domovní rozvody si musíte zajistit nejdéle do 

31. 1. 2015. Po tomto datu bude zrušena dodávka pitné vody dosavadním způsobem. To 

znamená, že společnost Q-BYT Čelákovice s. r. o. k tomuto datu vypoví smlouvy, které má 

uzavřeny na každý společný fakturační vodoměr pro domy 1305 až 1314, 1315 až 1324, 1325 

až 1334 a 1335 až 1344. 

Z důvodu zjednodušení celé situace je možné si přepojení objednat u Q – BYTu – tel. 326 991 

196. Předpokládané náklady na přepojení budou do 2 tis. Kč. Zároveň Vás upozorňujeme na 

skutečnost, že stávající poměrové vodoměry, které máte umístěny v bytě či ve sklepě jsou ve 

vlastnictví Q-BYTu. Tyto vodoměry by byly demontovány současně s přepojením a to 

v případě, že jej bude provádět Q-BYT. Pokud by jste si přepojení zajistili u jiného zhotovitele 

než Q-BYTu, potom je Vaší povinností tyto poměrové vodoměry odborně demontovat a na 

základě předávacího protokolu předat Q-BYTu.

Případné dotazy rádi zodpovíme na Odboru rozvoje města – pí. Žabová – tel. 326 929 139 

nebo mail marie.zabova@celakovice.cz.
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