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Vodárny a kanalizace Karlovy Vary , a. s.

voda kvalitně

PS 05 - Provozní středisko vodovodů Toužim
Tepelská 546 • 364 01 Toužim
telefon: 359 010 650; 359 010 655

Oznámení ceny vodného a stočného v Blatnici pro rok 2019
Společnost Vodakva, jako provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace v obci Blatnice,
oznamuje všem odběratelům:
Cena vodného a stočného pro „domácnosti“ v obci Blatnice je jednosložková.
Cena vodného pro „domácnosti“ v obci Blatnice je stanovena pro rok 2019 ve výši 40,34
Kč/m3 bez DPH (46,39 Kč/m3 včetně 15% DPH).
Cena stočného pro „domácnosti“ v obci Blatnice je stanovena pro rok 2019 ve výši 31,35
Kč/m3 bez DPH (36,05 včetně 15% DPH).
Cena vodného a stočného pro odběratele v Blatnici nepatřící do skupiny „domácnosti“, tzv.
„ostatní“, je dvousložková, skládá se z pevné a pohyblivé složky. Pevná složka odpovídá
jmenovité průtočné kapacitě osazeného vodoměru. Pohyblivá složka se účtuje dle skutečně
odebraného množství pitné vody.
Cena pohyblivé složky vodného pro „ostatní“ pro rok 2019 je stanovena ve výši 35,55 Kč za
m3 odebrané vody bez DPH (40,88 Kč/m3 s 15% DPH).
Cena pohyblivé složky stočného pro „ostatní“ pro rok 2019 je stanovena ve výši 27,50 Kč za
m3 odvedené odpadní vody (31,62 Kč s 15% DPH).
Ceny pevných složek vodného a stočného jsou k dispozici na webových stránkách Vodakvy
v ceníku pro aktuální rok.
Další podrobnější informace jsou umístěny na webových stránkách akciové společnosti a
sdružení:
www.vodakva.cz.
Vodárny a Kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Ing. Petr Lysák
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