
Porovnání všech položek výpoctu (kalkulace) cen pro vodné a stocné
za kalendární rok 2021 a dosažené skutecnosti V témže roce

Jednohé odberalelské porovnánl @ny
1 Pniéfoce vodného a stócného

pÉvn cká osoba
obchodnlspolecnost

lde ntiíikácn l cis ój

siáiutáň]órqán:

právnická osoba
obchodni spó ecnóst

ldenlilikacnici§lo
staluláíniolgán:

a02492as

00249289

2, Píovozovalel uvedený v povolenik próÝožovánl

Právnickáosobá plátceoPH
obchodnispoloónóst obecVelkáchyška
sidlo: V6lká chyšká 69

39428Vekáchyšká
ldentifikacn i ci9lo: 00249289

4, lcPE souvisoilcl 3 @nou dle prcvozní evidénce
6109-776389_00249269_1/1_00249289
6 ] 0 9 7 783 89_00249289_ 1/2_002492 89

6109,776389_00249289_21 00249289
6109_778389-00249289_11_00249289
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