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Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod

města a obce
akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s.
odběratelé

V Náchodě dne 12.12.2022

Ceny vodného a stočného na rok 2023

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod' a.S. na svém zasedání dne 9.|2.2022
posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace, jimižje společnost vázána, a rozhodlo o
úpravě cen pro rok2023 takto:
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Vodné
Stočné
Stočné bez Čov
Celkem vodné a stočné

Cena bez DPH
46,60 Kč/m3
45,00 Kč/m3
l4,03 Kč/m3
91,60 Kč/m3

Cena s 107. DPH
5I,26 Kč/m3
49,50 Kč/m3
|5,43Kělm3

100,76 Kč/m3

43.

od 1.1 .2023 dochéní ke zvýšení ceny vody pitné o ] ,26 Kč,lm3 1včetně DPH) a ceny vody odpadní
o 4,73 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově docházi pro odběratele obou sluŽeb k nárůstu o II,99 Kč/m3
(včetně DPH), což představuje navýšeni o I3,5Yo. odběratel s průměrnou spotřebou (88 l/den, resp.
32 m3lrok), kterému je účtováno vodné i stočné, zap|atizarcko cca 380 Kč zarok více.

Mimořádný odečet stavu vodoměru nebude prováděn. Spotřebak31.12.2022 bude vsouladu se
zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období.
odběratel si může také stav vodoměru k3l'I2'2022nahlásit. Pokud se rozhodne, musí tak učinit
nejpozději do 4. ledna 2023, a to buď telefonicky (49I 4I9 24|, 49I 419 242) nebo elektronickou
poštou na e-mail: jelenova@vakna.cz, seifertova@vakna.cz. Podmínkou pro přijetí a následné
zpracování samoodečtu vodoměru je uvedení správného a úplného čísla oM (odběrného místa),
které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum od,ečtu 3l.12.2022. odečty zadané
bez uvedených údajů nebo k jinému dni než3LI2.2022 nebudou zpracovány.
V tomto případě nebude prováděn propočet, ale použijí se nahlášená ďata. Fakturace proběhne
v původních fakturačních cyklech.

Provozní doba zákaznického
Provozní do zákaznického v Náchodě, Kladská 1521, bude omezena v období od23.12' do
30.12.2022 8.00 do 12
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Doložka podle § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. a § 24 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. 
pro změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě.

Dokument na vstupu nebyl podepsán.

Název souboru, nad kterým proběhla změna datového formátu:
Ceny vodného a stočného pro rok 2023.pdf

Původní datový formát: .PDF

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Obec Jestřebí

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2022

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Aneta Zošiaková




