
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
IČ: 49451871   DIČ: CZ49451871    
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147 

 

OBJEDNÁVKA pro obce (kraje, stát, organizační složky státu) 

Vyplněnou objednávku doručte na zákaznické středisko. 
 

Kontaktní údaje na zákaznická střediska: 
 Kroměříž: 573 517 111, 500, 501  Fax: 573 517 501  Email: informace@vak-km.cz     
 Holešov: 573 502 834   Email: informace@vak-km.cz úterý: 7-15 hod.  

  Dispečink (pouze mimo pracovní dobu): 573 331 271, 607 993 244 

Dodavatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Kojetínská 3666/64 

767 01  Kroměříž 

IČ: 49451871      DIČ: CZ49451871 

Tučně ohraničenou část je nutné vyplnit 

Odběratel:  

 

 

 

 

IČ:                                            DIČ: 

        je stejná jako u odběratele

      Obec není plátcem DPH

      Obec je plátcem DPH a objednané práce použije výhradně pro veřejnou správu

      Obec je plátcem DPH a objednané práce použije částečně nebo zcela pro ekonomickou činnost 

Fakturační adresa odběratele

 

 

 

IČ:                                                  DIČ: 

Předmět objednávky 

Číslo vydaného stanoviska (v případě, že bylo vydáno) 

Objednáváme u Vás: 

Vyřizuje (jméno, tel. číslo, email:) 

(jméno uveďte hůlkovým písmem) 

 

 

Datum objednávky  

V případě uvíznutí kamery nebo kanalizační trysky při realizaci čistících prací či monitoringu dodavatelem, 

stvrzuje odběratel svým podpisem, že souhlasí se vstupem na dotčený pozemek za účelem vyproštění kamery 

či kanalizační trysky.  
 
Vážení zákazníci, osobní údaje na formuláři jsou zpracovávány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 

01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. Správce zpracovává údaje za účelem realizace objednaných prací. Více o Vašich právech a informacích ohledně GDPR  

můžete najít na stránkách www.vak-km.cz, sekce Zákazníci – informování zákazníků společnosti nebo v našich zákaznických centrech.  

Podpis objednatele   
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