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Vyškov 19. list opadu 2020

Ceny vodného

platné od 1. 1. 2021 (s DPH 10 %)

Předst avenst vo společnost i na svém zasedání 19. 11. 2020 posoudilo všechny závazné podmínky,
jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z podmínek p řijat ých
dot ací. Od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,39 Kč/ m 3 (s DPH)

Od 1. 1. 2021

Cena v Kč/ m

bez DPH

včet n ě
10% DPH

46,19

50,81

3

Vodné

cena vodného je za 1 m 3, t j. 1.000 lit r ů odebrané pit né vody

Spot řeba k 31. 12. 2020 bude v souladu se zákonem a odb ěrat elskými smlouvami st anovena
výpo čt em z denních spot řeb fakt urovaného období. Odb ěrat el má t aké možnost st av vodom ěru
k 31. 12. 2020 nahlásit . Z d ůvod ů nut nost i okamžit ého zpracování t ak však musí u činit
nejpozději do 4. ledna 2021, a t o výhradn ě prost řednict vím webových st ránek www.vakvyskov.cz.
Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoode čtu vodom ěru, zadaného ve formuláři
„ Hlášení o st avu vodom ěru“ , je vyplnění správného a úplného čísla OM (pozor! zm ěna na kratší
formát čísla „xxxx-xxxx“) a názvu OM (odb ěrného místa) , kt eré je uvedeno na smlouvě nebo
fakt u ře, a datum ode čtu 31. 12. 2020 . Odečt y zadané bez uvedených údaj ů nebo k jinému dni než
31. 12. 2020 nebudou zpracovány.
Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického cent ra ve Vyškově na ulici 9. květ na 335/ 21 bude omezena v období
od 21. 12. do 30. 12. 2020 od 7 00 do 1400 hodin. Budeme pro Vás k dispozici t ak jako nyní t elefonicky
či elekt ronicky, p říp. v návaznost i na akt uální st av pandemie, bude-li t o možné, osobn ě.
Dne 31. 12. 2020 bude zákaznické cent rum uzavřeno. Vážení zákazníci, d ěkujeme Vám za dobré
obchodní vzt ahy v roce let ošním, p řejeme Vám p ěkné Vánoce a t ěšíme se na spolupráci v roce 2021.

Ing. Vladimír Kramář, ředit el společnost i
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Ing. Vladimír
Kramář

Digitálně podepsal Ing.
Vladimír Kramář
Datum: 2020.11.20 14:35:46
+01'00'

