
Poplatky za odpad : dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 

   875,- Kč ..... 12 lístků na popelnici 120.l  

 1460,- Kč ..... 26 lístků na popelnici 120.l    nebo samolepka pro svoz každý lichý týden  

 2335,- Kč …   samolepka na popelnici 120.l  - svoz každý týden        

 3810,- Kč ...  samolepka na popelnici 240.l  - svoz každý týden        

   875,- Kč ...  odpad ukládaný do kontejnerů 1.100 l - pouze Jarov  

 Doplňkový svoz 6 lístků nebo 4 pytle ve výši 400,- Kč lze zakoupit pouze po uhrazení jednoho ze základních výše uvedených 

poplatků.  

       Poplatky jsou splatné do 31.1. 2012. 

 

 

 Svoz velkoobjemového odpadu je plánován na :  16.-17.3.    29.-30.6.     5.-6.10.    

(obec plánuje ještě jeden svoz velkoobjemového odpadu během roku 2012, termín bude včas oznámen)  

 Svoz nebezpečného odpadu je plánován na:                 31.3.      a        20.10.  

 Svoz bioodpadu bude naplánován na jaře a na podzim (termín bude včas oznámen) 

 Na základě dohody s firmou ASA je možné třídit rovněž tetrapakové obaly (krabice od džusů, mléka a pod.). Tetrapakové obaly 

můžete odevzdávat do stejných nádob jako plasty.  

 Na obecním úřadě je umístěna nádoba na:  

 sběr suchých baterií (do max.hmotnosti 1 kg)  

 drobné elekrozařízení (do rozměru cca 20x30 cm)  

 box na úsporné žárovky a zářivky do 40cm  

 na  tonery z tiskáren  

 pravidelný svoz bioodpadu společností Pražské služby bude zahájen v od měsíce dubna (upřesnění 1. svozu bude včas oznámeno)   

 Pro fyzické osoby jsou v obci rozmístěny kontejnery na PLAST + TETRAPAK ; SKLO a PAPÍR na následujících místech:  

 Oblouková čp. 215 a 236  

 K Vranému x Průběžná  

 K Vranému u obchodu  

 Břežanská x V Zahrádkách  

 Lhotecká - U Čisteckých  

 Meruňková x Šeříková  

 K Lesíčku u restaurace  

 Károvská x Na Širokém I    

 Jsou-li kontejnery plné, prosíme využijte dalších kontejnerů v obci, případně vyčkejte odvozu, který probíhá pravidelně : 

plast + tetrapak - každé pondělí a pátek, papír - každé pondělí, sklo - úterý  1x za 4 týdny. Odložení jakéhokoliv odpadu (i 

tříděného) mimo kontejnery bude považováno za založení černé skládky a pokutováno. 

Právnické osoby (firmy a živnostníci) mají ze zákona povinnost třídit odpad na vlastní náklady, nikoliv na 

náklady obce, a tudíž nelze umisťovat odpad do obecních popelnic !!!  

    

 


