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Vážení odběratelé. 
 
Již jste byli informováni o změně provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Babice k 1.7.2013.  
V současné době jsou Vám rozesílány nové dodatky ke smlouvám o dodávkách pitné vody z vodovodní sítě a o 
připojení na kanalizaci. V souvislosti s touto změnou je nutné provést nejen standardní odečty vodoměrů ale i jejich 
fyzickou kontrolu vč. platnosti cejchování. 
 
V období  od 17. do 28.června  2013 , vždy v době  od 16,00 do 21,00 hodin, bude tyto odečty a kontroly provádět 

náš technický pracovník: Jan Hadrava, kontaktní telefon: 725 822 346, email: IVK.Babice@email.cz 
 
Žádáme Vás o zpřístupnění vodoměru v těchto hodinách a dnech podle rozpisu. 
 
V ojedinělých případech, kdy nebudete moci zpřístupnění zajistit, kontaktujte našeho technika s žádostí o náhradní 
termín. 
 
 
Rozpis termínů odečtů a kontrol vodoměrů: 
 
17.6.     ulice Lomená 

 
18.6.     jižní a západní část ulice Okružní    

(č.p.:156,182,216,219,221,236,255,256,257,258,260,263,264,265,266,274,285,301,354)  
             ulice Kolmá,  Matějkova   

 
19.6.     severní část ulice Okružní    

(č.p.:223,248,249,251,252,253,254,279,286,290,291,299,304,312,326,342,parc.č.238/50),  
             ulice Krátká,  Mlejnská,  Spojovací 
 
20.6.     ulice Větrná, Příčná, Polní 
 
21.6.     ulice Starobabická od křižovatky v Babičkách k Doubku (č.p.:26,48,55,56,155,244,269,355),     

    ulice Na Vršovce, K Lesu 
 
24.6.     ulice Starobabická od křižovatky s ulicí Slunečná ke křižovatce v Babičkách   

   (č.p.:36,37,38,39,42,43,44,45,52,57,62,81,85,86,118,190,238,parc.č.255/5),  
    ulice Mariánská, Na Ladech, Za zrcadlem č.p.230 

 
25.6.     ulice Honzíkova, Kruhová, Topolová 
 
26.6.     ulice Ke Hřišti, Slunečná, Sportovní, Za Zrcadlem 
 
27.6.     ulice Starobabická od Strašína ke křižovatce s ulicí Slunečná  

    (č.p.:14,17,27,50,82,103,112,218,250,278,č.ev.0106,0218)  
    ulice Černohorská, Na Výsluní 

 
28.6.     ulice  Na Návsi, Ke Skále, Na Vyhlídce   
 
 

Společnost IVK Group s.r.o. je připravena provozovat síť vodovodu a kanalizace ve Vaší obci ve spolupráci s Vámi, 
odběrateli, a tím dosáhnout nejen vysokou kvalitu ale i přijatelnou ekonomickou úroveň služeb.  
 
S pozdravem 
 
Kamil Marinica  
provozní ředitel 
 
Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod 
Tel.: 491 433 057 
email: ivkgroup@seznam.cz 
 
V Náchodě 10.6.2013 
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