Platby za komunální odpad a označování popelnic
na území obc e Třebichovice, Saky od 1. ledna 2016
JAK BUDEME ZA ODPADY PLATIT?
Úhrada za odpad (dříve poplatek) bude placena za celou nemovitost nebo bytovou jednotku (BJ) bez
ohledu na počet osob v domácnosti, a to majitelem popř. uživatelem nemovitosti, BJ.

NEPLATÍME

K úhradě bude třeba uzavřít smlouvu s obcí, ve které majitel/uživatel nemovitosti, BJ uvede počet
popelnic, které bude chtít vyvážet a vybere četnost svozů. Je-li majitelů/uživatelů nemovitosti, BJ více,
postačí, aby smlouvu s obcí uzavřel jen jeden z nich (společný zástupce).

ZA OSOBU

Směsný komunální odpad
Podle toho, kolik směsného komunálního odpadu vyprodukujeme, budeme volit mezi týdenním,
14denním a měsíčním svozem, popř. zvolíme kombinovaný svoz v případě, že topíme v zimě pevnými
palivy a potřebujeme v zimním období častější svoz. Navíc je možné si v případě potřeby dokoupit
mimořádný jednorázový svoz popelnice nebo pytle.
Minimální četnost svozů je však stanovena na měsíční! To neplatí u rekreačních objektů, které
jsou obývány jen příležitostně (chaty).

PLATÍME

Mimo malých 120 l nádob je také možné používat velké 240 l nádoby. Cena známky je pak logicky
dvojnásobná.

ZA NEMOVITOST

BIOodpad
Pokud máme zájem o hnědé popelnice na BIOodpad, vybíráme ze dvou variant – malá 140 l nádoba
nebo velká 240 l. Sezona svozu BIO odpadu je od 1. 4. do 31. 10. příslušného roku 1x za dva týdny
(dle zákonné úpravy) s možností svozu až do konce listopadu dle nabídky svozové firmy.
Cena obsahuje nájem nádoby, svoz a zpracování BIO. V případě, že občan nebude mít zájem
o BIOpopelnici, může nádobu vrátit po dohodě na OÚ.

KOLIK BUDEME PLATIT?
Ceny vycházejí z reálných nákladů účtovaných svozovou firmou, aktualizovány budou vždy koncem příslušného roku

CENÍK služeb za likvidaci směsného komunálního odpadu pro rok 2016
Druh služby

Typ nádoby

Počet
svozů/rok

Cena celkem
Barva známky
vč. DPH

týdenní svoz

120 l

52

1 734

červená

čtrnáctidenní svoz

120 l

26

1 074

žlutá

měsíční svoz

120 l

12

648

kombinovaný svoz

120 l

39

1 572

jednorázový svoz

120 l, pytel

1

54

Poznámka

= 12 ks jednorázových známek
zelená

ZIMA 1x týdně, léto 1x14 dní

Pozn.: u nádob 240 l je cena za známku dvojnásobná; pytel může být jakýkoli, popř. lze zakoupit pytle AVE na OÚ.

CENÍK služeb za likvidaci BIOodpadu pro rok 2016
Typ nádoby

Počet
svozů/rok

BIO mini

140 l

14

748

cena obsahuje nájem nádoby, svoz a zpracování BIO

BIO MAXI

240 l

14

964

cena obsahuje nájem nádoby, svoz a zpracování BIO

Druh služby

Cena celkem
Poznámka
vč. DPH

Občan si vybere a zaplatí požadovanou službu na základě uzavřené smlouvy s obcí a obdrží příslušnou známku, kterou vylepí na popelnici.
Všechny předchozí známky odstraní.
Ceny jsou platné pro rok 2016. Aktualizace cen bude provedena každoročně na zasedání zastupitelstva před koncem kalendářního roku.
V případě, kdy se fyzická osoba přistěhuje do obce a začne využívat systém, se výše úhrady stanoví jako 1/12 výše roční úhrady násobeno počtem
zbývajících měsíců do konce kalendářního roku.
Obec bude i nadále dotovat z obecního rozpočtu sběr a likvidaci tříděného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu, včetně likvidace
černých skládek.

JAK A KDE UZAVŘÍT SMLOUVU
(Smlouva o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob).
Protože najíždíme na nový způsob plateb za komunální odpad, je pro jeho start nutné, aby majitel či uživatel každé nemovitosti, BJ v obci měl
do konce ledna 2016 uzavřenu smlouvu s obcí. Jedná se o zcela jednoduchý formulář, který vyplníte, podepíšete a odevzdáte na OÚ.
Smlouvy budeme uzavírat během ledna 2016 v pokladních hodinách tj. v pondělí od 7 – 13, 18 – 20 nebo ve středu od 7 – 13, 15 – 17,
a to nejpozději do pondělí 30. 1. 2016 spolu s nákupem známek.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou (nebude nutné každý rok uzavírat smlouvu novou).
Za majitele nemovitosti nebo BJ uzavírá smlouvu společný zástupce.
Smlouva je ke stažení na webových stránkách obce v sekci ODPADY, v listinné formě k dispozici v sídle obecního úřadu.

KDY A KDE BUDEME PLATIT?
Směsný komunální odpad
Termíny úhrad se oproti dosavadnímu placení nemění. Platbu je možné provést ve dvou splátkách. První splatný termín je do 31. 1. příslušného
roku, to obdrží občané známky na I. pololetí. Druhý splatný termín je do 30. 6. příslušného roku, kdy budou vydávány známky na
II. pololetí.
Je také možné zakoupit známky na obě pololetí již během ledna příslušného roku.
Platíme v hotovosti v sídle obecního úřadu. Zde také dostaneme známky.
V případě Vašeho zájmu provádět úhradu bezhotovostním převodem, je třeba domluvit s obecním úřadem způsob předání známek.
Platnost známek je od 1. 2. příslušného roku do 31. 1. následujícího roku. Neplatí pro jednorázový svoz – platnost jednorázových známek končí
uskutečněním svozu.

BIOodpad
BIOodpad platíme jednorázově během měsíce března příslušného roku, kdy obdržíte také speciální známky na BIOpopelnice.

Popelnice, která NEBUDE od února 2016 řádně OZNAČENA = NEBUDE VYVEZENA
(vývoz v lednu 2016 bude probíhat ještě postaru, tedy svoz každý týden)
Svozový den: ÚTERÝ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Obec stanovila Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 ze dne 30. 3. 2015 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na svém katastrálním území.
Nedodržování tohoto systému je přestupkem, který podléhá sankcím.
Kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku a
může mu být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč (§ 47 zákona o přestupcích).

