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 Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka,  a.s.,  
 Tyršova 248, 790 01 Jeseník 
 

                Tel:. 584 411 545, fax: 584 409 330 
 
       
 
        
 Vážení občané. 
  
 
 Od 1. 7. 2012 zajišťuje společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. provoz 
vodohospodářské infrastruktury na území města Jeseník a obcí Lipová - Lázně, Česká Ves, 
Písečná, Bělá pod Pradědem a Hradec - Nová Ves. Mimo jiné Vak Jesenicka a.s. převzal i provoz 
čistírny odpadních vod a zajišťuje vývoz jímek, septiků, domovních čistíren a jiných kalů v celém 
okrese Jeseník i mimo něj. Vývoz je prováděn vozidly Tatra T 815 s objemem nádrže 12 m3 a lze 
ho objednat telefonicky na ČOV Česká Ves tel. 584 401 022, 734 133 954 nebo přímo u řidiče vozu 
na tel. 730 121 206, případně osobně v administrativní budově ČOV a v sídle společnosti, dále také 
písemnou objednávkou zaslanou na adresu společnosti, či elktronickou poštou na e-mail: 
hosek@vakjes.cz . 
Termín vývozu bude upřesněn dle možností zákazníka. Platba je požadována vždy až po provedení 
vývozu, na základě doručené faktury. Platbu lze uskutečnit v hotovosti v sídle společnosti, nebo 
bezhotovostně převodem na účet.    
Cena za vývoz se stanovuje z následujících služeb:  
 33,- Kč za kilometr (výchozí bod ČOV Česká Ves a zpět) 
          290,- Kč za sání a vypouštění do 30 min. 
 85,- Kč za m3 čištění běžných domovních splašků  
Ceník všech služeb je zveřejněn na našich internetových stránkách www.vakjes.cz v sekci 
Kalkulace cen / Ceník služeb a výkonů.   
 
Sídlo společnosti:  Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248, 790 01 
    Jeseník.     Provozní doba: pondělí až pátek: 7:00 -  15:00   
Provozní doba pokladny:  pondělí a středa : 7:00 – 16:00 hod. 
 
ČOV Česká Ves:  Polská ul. za autobusovou zastávkou "Č. Ves - konečná"  
 
 
 
 
 
         Petr Slovák 
                               technický ředitel 


