Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., sídlo Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO 46347275, DIČ CZ46347275

LIST Č. ……..…....… Z …….…….….. LISTŮ CELKEM
č. vz. LABSYS ……………………………………………
ZKOMPLETOVAL DNE:…….….…………..…………….
SCHVÁLIL DNE:…….……...…………………………….

Útvar kontroly kvality
Laboratoř ÚV Švařec
Švařec 41, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Žádanka o provedení rozboru vody od externího zákazníka
( slouží zároveň jako protokol o odběru vzorku )
Vyplní zákazník:
Jméno a příjmení (název firmy): ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu (firmy): ………………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon: …………………………………. e-mail: …………………………………
Bod odběru:
Adresa místa odběru: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………….
suterén
Koncové místo odběru:
Typ místa odběru:

přízemí

první patro

koupelna - umyvadlo – kohoutek

studna

studánka

veřejný vodovod

………………………………………………………………………………...…
kuchyň - dřez – kohoutek
vrt

…………………………………………………….…….

…………………………………….…………………………………………

Datum a čas odběru: …………………………………………………………………
Odebral: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
příjmení, jméno
podpis
Zákazník: ………………………………
podpis

Souhlasím s analýzou vzorku u subdodavatele: ………………………………………
podpis

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vás tímto informují, že zpracovávají Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku. Bližší
informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle
společnosti.
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Vyplní laboratoř:

Typ rozboru:

krácený rozbor dle vyhl. MZČR č. 252/2004 Sb.

úplný rozbor dle vyhl. MZČR č. 252/2004 Sb.

Ca + Mg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Přibližná cena: ……………………………………………………….vč. DPH
Způsob platby:

hotově

fakturou

č.daň. dokladu: ……………………………..

Termín a způsob dodání protokolu o zkoušce: …………………………………….

Vzorek:

chlazen

osobně

Interpretace požadovány:

ano

ne

poštou

nechlazen

Stanovení
Teplota (SOP/M-36)
Chlor volný (SOP/M-39)
Chlor celkový (SOP/M-39)

Měření provedená
při převzetí vzorku v laboratoři
na místě odběru
Výsledek
Jednotka
Měřící přístroj
EMK
°C
Digitální teploměr GREISINGER
mg/l
Přenosný paralelní analyzátorr HACH SL 1000
M08bS
M08cS
mg/l
Přenosný paralelní analyzátorr HACH SL 1000
M08bS
M08cS

Stanovil

Vzorkovnice použity dle Přílohy č. 2 k SPP/M-03, 04, 05. Konzervace dle Přílohy č. 1 k SPP/M-03, 04, 05.
Poznámky:
Přijato v laboratoři: ………………………………………………………………………
datum
hodina
podpis
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Přezkoumal: ………………………………………………….
datum
podpis

