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Jako provozovate| Vodovodů a kana|izací Vás žádáme a zveřeinění informací o

Vyhodnocení ka|ku|ace Vodného a stočneho. ktere Vyp|ýuá ze zákana 274i2ao1 sb. ýe znéní
pozdějších úprav (Zákon o Vodovodech a kanaIizacích)'

Povinnost stanoví 8 36 odst. 5. kteŇ zní:

'V|astník Vodovodu nebo kanalizace' popřÍpadě provozovate|, pokud je ktomu
zmocněn, je povinen každo|očněnejpozději do 30' června způsobem uvedeným V s 36
odst'8 zveřejnit Úpiné informace o celkovém VyúčiováníVšech položek Výpočtu ceny pod|e
cenových předpisů pro Vodné a stočnéV předchozim kalendářním roce. Vykázaný rozdí|
musi být zdůVodněn'
E 36 odst' 8. kteď znÍ|

Povinnost zveřejnit informace pod|e odstavce 5 se považqe za sp|něnou okamžikem
předání údajŮ pod|e odst.5 obecnímu úřadu obce. na jejímŽ úzémíse pozemek nebo stavba
připojená na Vodovod nebo kana|izaci nachází' obec přís|ušnéinformace WVěsi na úřední
desce obecního Úřadu bezodk|adně po předáni těchto údajů'nejpozdeji do 2 dnů' na dobu
nejméně 15 kaJenoářníc|" dnŮ'

Výslednou kalku|aci roku 2009 přikládáme Ve formě při|ahy ě'i' 224o2l2ao6-1633o,
stanovené opatřením obecné povahy |Vlinisterstva zemědě|ství
';

Naše společnost zveřejňuje tyto údaje na svých iniernetových stránkách W^/ýw'scvk'cz'
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