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TŘEBICHOVICKÁ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
se uskuteční

8. ledna 2022
(v případě špatného počasí
následující víkend)

PF 2022

OBEC TŘEBICHOVICE

Do 30. 1. 2022 je třeba
splnit ohlašovací povinnost
a přihlásit se
K MÍSTNÍMU POPLATKU
ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI
 Informace uvnitř čísla
 Na poslední straně najdete přihlašovací formulář

Výtěžek bude věnován pětiletému Matyáškovi
z Kladna, který se potýká s těžkou srdeční
vadou, má za sebou již 10 operací srdíčka, byla
mu diagnostikována oboustranná hluchota
a další zdravotní problémy trápí celou jeho
rodinu, rodiče a brášku Tadeáše.
A my moc děkujeme za vaši podporu,
za příspěvky jakékoli výše i za dárečky
pro koledníky. Přejeme krásný nový rok
a těšíme se na setkání s vámi.

Uzávěrka tohoto čísla: 31. prosince 2021
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila: M. Jehličková (mj)
OTEVÍRACÍ DOBA – POKLADNA v přízemí
Po: 8:00 – 13:00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8:00 – 13:00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
U SN E S E NÍ Z 9. V EŘ EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ
Z O T Ř EB IC HO V IC E K ON A N ÉH O DN E 6. 12 . 2 02 1
US NE S E N Í č . 3 / 9 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice souhlasí se zřízením veřejné sbírky. ZO
Třebichovice pověřuje Milana Petriščáka jednat ve věci sbírky jménem
obce. Milan Petriščák zajistí oznámení o konání sbírky na příslušném
odboru Krajského úřadu Středočeského kraje.
US NE S E N Í č . 4 / 9 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice rozhodlo ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č. 183/2006
Sb. o podmínění zpracování Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice
a vyhotovení Úplného znění Územního plánu Třebichovice po vydání
jeho Změny č. 6 úhradou poměrné části nákladů od jednotlivých
navrhovatelů.
Poměrná část nákladů se stanovuje takto:
− 13 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve
prospěch ploch pro bydlení
− 5 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve
prospěch ploch pro rekreaci
− 1 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve
prospěch jiných ploch nebo beze změny využití
Výše částečné úhrady nákladů na pořízení změny se vypočte jako
součin stanovené ceny za 1 m2 příslušné změny využití a plochy
prověřovaných pozemků v m2.
Zahájení úkonů na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice
je podmíněno podpisem dohody o závazku úhrady poměrné části
nákladů na zpracování Změny č. 6 a Úplného znění a složením
příslušné částky na účet obce všemi vlastníky prověřovaných pozemků.
Bez toho nebude požadavek navrhovatele prověřen v rámci Změny č.
6 Územního plánu Třebichovice. Termín úhrady je stanoven do
31. 3. 2022.
V důsledku projednávání Změny č. 6 může dojít k vyřazení kteréhokoliv
záměru z řešení, např. na základě stanovisek dotčených orgánů.
Pakliže schválená Změna č. 6 nebude obsahovat změnu požadovanou
navrhovatelem, obec tomuto navrhovateli vrátí částku odpovídající jeho
podílu na vypracování Úplného znění.

U SN E S E NÍ Z 10 . V E ŘE JN É HO Z A S E DÁ NÍ
Z O T Ř EB IC HO V IC E K ON A N ÉH O DN E 29 . 1 2. 202 1
US NE S E N Í č . 3 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým schodkovým
rozpočtem na rok 2022. Schodek bude pokryt z naspořených
prostředků z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2022
jsou paragrafy.
US NE S E N Í č . 4 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým střednědobým
výhledem rozpočtu obce Třebichovice na roky 2022 – 2024.
US NE S E N Í č . 5 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce pro
finanční výbor na rok 2022.
US NE S E N Í č . 6 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce pro
kontrolní výbor na rok 2022.
US NE S E N Í č . 7 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice rozhodlo, že nepřijme nabídka VKM a.s. k odkupu
akcií.
US NE S E N Í č . 8 / 1 0 V Z / 2 0 2 1
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k pachtovní
smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 18.12.2017, pachtýř AGD
Kačice, s.r.o., IČ 47048620 a souhlasí s výší pachtovného za rok 2021
z důvodů ponížení propachtované plochy způsobené výsadbou stromů
(alej Rovina) a ukládá starostce zajistit podpis dodatku.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
PŘÍJMY
Paragraf Položka
Daňové příjmy celkem
Příjmy z pronájmu ostatních
3612
nemovitých věcí
Příjmy z pronájmu ostatních
3613
nemovitých věcí
3632
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639
Příjmy z pronájmu pozemků
3722
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3723
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté nekapitálové příspěvky a
3723
náhrady

Částka
8 331 650,00
248 688,00
66 000,00
8 000,00
4 617,00
290 000,00
55 000,00
150 000,00
9 153 955,00

Příjmy celkem

VÝDAJE
Paragraf Položka
Ostatní záležitosti pozemních
2219
komunikací celkem
2221
Provoz veřejné silniční dopravy celkem
2321
Kanalizace celkem
2339
Vodohospodářská díla celkem
3113
Základní školy celkem
3119
Mateřské školy celkem
3314
Knihovnictví celkem
3319
Kultura celkem
3322
Kulturní památky celkem
3341
Rozhlas celkem
3419
Tělovýchova celkem
3421
Využití volného času dětí a ml. celkem
3612
Bytové hospodářství celkem
3613
Nebytové hospodářství celkem
3631
Veřejné osvětlení celkem
3632
Pohřebnictví celkem
3635
Územní plánování celkem
3639
Kom. služby a územ. rozvoj celkem
3721
Nebezpečné odpady celkem
3722
Komunální odpady celkem
3723
Ostatní odpady celkem
3745
Veřejné prostranství celkem
3900
Ostatní služby pro obyvatelstvo
5279
Krizové situace celkem
5311
Bezpečnost a pořádek v obci celkem
5512
Požární ochrana
6112
Zastupitelstvo celkem
6171
Místní správa celkem
6310
Služby peněžních ústavů
Výdaje celkem

Částka
1 810 000,00
187 000,00
450 000,00
650 000,00
60 000,00
65 000,00
52 000,00
383 000,00
230 000,00
28 600,00
652 200,00
29 100,00
496 200,00
67 500,00
245 000,00
284 800,00
150 000,00
792 950,00
20 000,00
530 000,00
450 000,00
1 456 000,00
4 000,00
71 000,00
3 000,00
15 000,00
966 900,00
3 796 300,00
200,00
13 945 750,00

FINANCOVÁNÍ
8115 úspory z minulých let
Financování celkem

4 791 795,00
-4 791 795,00
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VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODPAD
Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území obce,
dle nové právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho
ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad. Obec Třebichovice zavádí na základě rozhodnutí zastupitelstva
místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Je založený na principu „zaplať tolik, kolik
vyhodíš“ a platí se za množství vyprodukovaného odpadu podle zvolené kapacity sběrné nádoby.
Výše poplatku se stanovuje podle objemu svozových nádob.
Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice)
měsíčně se platí 0,50 Kč. Novinkou je, že poplatek se platí i z
prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou
nádobu! Objem svozové nádoby je standardně 120 litrů. Bude
možné uhradit i místní poplatek za 240 litrovou popelnici, pokud
takovou vlastníte.
Výše místního poplatku za odpad se vypočte jako součin
objemu nádoby v litrech x 0,50 Kč za litr odpadu x počet svozů
takto:

Jedná se o podobný princip, na který jste byli od roku 2016 zvyklí.
Tehdy jsme začali prodávat známky na popelnice s různou
četností svozů a občan si mohl vybrat ten, který mu nejvíce
vyhovoval. Nyní se bude jednat o místní poplatek, nikoli o nákup
známky, kterou následně obdržíte, abyste s ní mohli označit
popelnici. Platnost dříve uzavřených smluv mezi obcí
a občany o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických
osob vypršela zrušením obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 ze
dne 30. 3. 2015.
Zastupitelstvo obce vydalo dne 15. 11. 2021 usnesením
č. 5/8VZ/2021 zcela novou obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, a to s účinností k 1. lednu 2022.
Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu
z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků jednotek, pokud
pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je
povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatníkem je buď
fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník
nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Pojem
bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku (místo, kde žije, kde
se zdržuje, kde má majetek).

Četnost svozů

Objem
nádoby
v litrech

Počet
svozů
za rok

Místní
poplatek
v Kč pro
rok 2022

týdenní
14ti denní
měsíční
kombinovaný *

120
120
120
120

52
26
12
39

3 120
1 560
720
2 340

týdenní
14ti denní
měsíční
kombinovaný *

240
240
240
240

52
26
12
39

6 240
3 120
1 440
4 680

Možnost přikoupení jednorázového svozu
(pytel 120 litrů) pouze s ohlášeným/uhrazeným
poplatkem na příslušný kalendářní rok

60

* kombinovaný svoz = zima 1x týdně, léto 1x14 dní

K poplatku se pomocí formuláře „PROHLÁŠENÍ PLÁTCE
POPLATKU – MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI“ přihlásí
všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území obce
nemovitost.
Všichni občané a všechny nepodnikající fyzické osoby, které
vlastní na území obce Třebichovice, Saky nemovitost (rodinný
dům – RD, rekreační objekt – RO, bytovou jednotku – BJ, apod.)
bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt, budou povinni
splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře
PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU a to do 30 dnů od vzniku
povinnosti, tedy do 30. ledna 2022.

Bude možné opět vybrat ze 4 možností četnosti svozů – týdenní
svoz, 14ti denní svoz, kombinovaný svoz (zima 1x týdně, léto 1x14
dní) nebo měsíční.

Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny
nemovitosti. V praxi to znamená, že na 1 domácnost (RD, RO, BJ,
apod.) připadne 1 nádoba na odpad (popelnice) a zároveň
povinnost úhrady místního poplatku za každou nádobu (každou
nemovitost, ať je obývaná nebo není). Povinnost úhrady místního
poplatku se vztahuje i na poplatníky (vlastníky RD, RO, BJ, atp.),
kteří nádobou disponovat nebudou.

Každý poplatník s ohlášeným/uhrazeným poplatkem bude mít
možnost si pořídit na obecním úřadě známku pro jednorázové
svozy pro případ, že by v průběhu roku potřeboval odložit další
směsný komunální odpad, který by vznikl v jeho nemovitosti.

Pokud v objektu dochází ke smíšení podnikání a bydlení,
potom objekt bude platit za podnikatelský odpad (svozové firmě)
a za „občanský“ odpad (obci Třebichovice ve formě místního
poplatku).

Tento způsob motivuje k menší produkci odpadu a k třídění,
protože výše poplatku v určité míře odpovídá množství
vyprodukovaného odpadu.
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Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne
 Do 30. 1. 2022 je třeba splnit OHLAŠOVACÍ POVINNOST
a přihlásit se K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI.
 Ohlašovací povinnost splníte tak, že vyplníte formulář
PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU. Formulář najdete na
webu obce, v sídle OÚ a je součástí obecního zpravodaje.
 PLÁTCEM POPLATKU je společenství vlastníků jednotek,
pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci
v ostatních případech.
 Vyplněný formulář ODEVZDÁTE do sídla OÚ
Třebichovice.
 Na základě splněné ohlašovací povinnosti obdržíte
NÁLEPKY NA POPELNICE dle vámi zvolené četnosti
svozů, a to OD PONDĚLÍ 10. LEDNA 2022.
 ÚHRADU MÍSTNÍHO POPLATKU je možné provést
nejpozději do 31. 3. 2022. Poplatek se platí za celou
nemovitost dohromady (tzn. 1 nemovitost = 1 platba).
Platby lze uhradit hotově v pokladně OÚ, nebo převodem
na účet obce.
 VÝVOZ POPELNIC BĚHEM LEDNA 2022 bude probíhat

podle známek minulého roku.

PODNIKATELÉ, POZOR!
Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nebudou do
obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu
se svozovou společností.
Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají
odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat
odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech
(zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Povinností každého
podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to
na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro
likvidaci odpadu (svozovou společností). Týká se to všech
druhů odpadů, nejen směsného, ale také tříděného odpadu
(plast, papír, sklo, kovy, oleje), nebezpečného i
velkoobjemového. Podnikatelské subjekty nebudou nadále
využívat obecní odpadový systém, ale uzavřou si se svozovou
společností smlouvu.
Pro informace o podmínkách a smlouvách kontaktujte
společnost AVE Kladno s.r.o. – pan Merhaut, tel: 725 097 555,
e-mail: antonin.merhaut@ave.cz, ID datové schránky:
gvamcxs
Tuto skutečnost doloží obci kopií smlouvy, nebo čestným
prohlášením.

Tímto heslem se musí začít řídit i města a obce, pro které dosud
snížení množství komunálního odpadu nebylo prioritou. Do
roku 2030 musí totiž ČR recyklovat o třetinu více odpadu, než
v současné době. Ve stejném roce také začne platit úplný zákaz
skládkování recyklovatelných odpadů. Zákonodárci stanovili
tyto cíle v novém zákoně o odpadech, který vstoupil v účinnost
od 1. ledna 2021.
Stanovení poplatku je výhradně záležitostí obce (většina obcí
systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje a občané
neplatí plné náklady), ale pokud bude obec snižovat množství
odpadů, které směřují na skládku, pak bude moci využít
tzv. třídicí slevu, kterou nový zákon o odpadech přináší.
Nastavena je tak, aby se obce zaměřily na třídění a nebyly ony
samy, ani jejich obyvatelé dotčeny zvýšením skládkovacího
poplatku.
V souladu s evropskými recyklačními cíli nový odpadový
zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za
ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky,
a to ze současných 800 Kč za tunu uloženého komunálního
odpadu na 900 Kč v roce 2022, v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce
2025 na 1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním
poplatku stojí podle Ministerstva životního prostředí motivace
pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze
skládek a nastartování recyklačního průmyslu.
Třídicí sleva je novým nástrojem na snižování množství
komunálního odpadu ukládaného na skládky. Nastavena je
podle množství odpadů uložených na skládky za rok na
obyvatele. Dosáhnou na ni všechny obce, ale bude pouze na
nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném roce čerpat. Každá
obec na začátku roku ví, jaké množství odpadu bude moci
v daném roce na skládku uložit za sníženou sazbu.
Třebichovice v uplynulém roce skládkovali přes 60 tun
odpadu, přesné číslo bude upřesněno.
V roce 2021 byl na obyvatele limit 200 kg uložených
komunálních odpadů na skládky. V roce 2022 to bude 190
kg/obyvatele a v dalších letech se množství dále postupně
snižuje. Je na obcích, jakým způsobem budou slevu čerpat, ale
budou muset mít jasný přehled o tom, kolik odpadů na skládky
uložily a v okamžiku překročení limitu začít aplikovat
standardní sazby, které určuje zákon. Sleva se uplatňuje na
příslušný rok. Do vyčerpání množství odpadů ukládaného na
skládky bude obec platit za komunální odpad 500 Kč/t.
Je důležité, aby občané co nejvíce odpad třídili. Svým
odpovědným přístupem k třídění komunálního odpadu mohou
občané ovlivnit výši nákladů za provoz systému nakládání
s odpady, které se promítají do poplatku za odpad.
Zodpovědným tříděním umožní obci využít tzv. třídící slevu
a tím podpoří snížení nákladů na svoz a likvidaci odpadu.

ZTRACENÝ PES
Pejsek se jmenuje JACK, je to kříženec dlouhosrstého jezevčíka s borderkolií, zrzavá barva na
zádech i černé chlupy. Je mu 10 let, je očipovaný na levé straně krku. Číslo čipu 981020000084942.
Utekl 31. 12. 2021 asi kolem 14:00 až 14:30. Nemá obojek, protože utekl ze zahrady. Naposledy byl
viděn u hřbitova, kde se přidal k lidem s kočárkem a psem, pak se ale obrátil a utekl zpět do lesa.
Také se pohyboval ve Studánkách.
Majitelé (Pavel a Kateřina Žaludových) nabízejí za nález pejska odměnu.
Volejte: 604 175 959 nebo 725 540 432, E-mail: katerinasediva@seznam.cz

STRANA

5

TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

PROSINEC

2021

Informace o zavedení nové linky 565 s platností od 1. 1. 2022
✓ náhrada původní linky 609, která nově
bude sloužit jen pro obsluhu města
Kladna
✓ oproti původní lince 609 změna
ukončení linky na území města Kladna.
Zastávky jsou obousměrně
obsluhovány v následujícím pořadí:
„Kladno, autobusové nádraží" –
„Kladno, gymnázium" – „Kladno, nám.
Svobody" – „Kladno, Pod Zámkem" –
„Kladno, Poldi" a dále po své trase
✓ z kladenského autobusového nádraží
linka 565 odjíždí ze stanoviště 3
✓ v uzlu „Kladno, nám. Svobody" linka
565 zastavuje u následujících
stanovišť: směr Slaný – stanoviště 8;
směr Kladno – stanoviště 9
✓ pro přestupy na ostatní linky PID nebo
MHD Kladno doporučujeme využívat
zastávku „Kladno, gymnázium"

Oproti lince 609 na nové lince 565 dochází k následujícím úpravám spojů:
-

většina spojů je vedena v téměř totožné časové poloze, jako u dnešní linky 609
drobné omezení spojů v pracovní dny z ekonomických důvodů, aby v rámci standardů
dopravní obslužnosti nebyly výrazně navýšeny platby obcí
spoj v pracovní dny s příjezdem v 5:41 do Slaného je výchozí až z Vinařic (nezačíná
v Kladně)
zrušeny spoje v pracovní dny v 13:10, 18:12 a 19:12 z Kladna do Slaného
zrušen spoj v pracovní dny v 4:24 z Vinařic do Kladna
ranní spoj v pracovní dny ze Slaného do Kladna jede o 10 minut dříve (v 4:35 z výchozí
zastávky)
zrušeny spoje v pracovní dny v 8:17 a 17:17 ze Slaného do Kladna
zrušen spoj v pracovní dny v 18:33 z Vinařic do Kladna
ranní spoj ze Slaného do Kladna v sobotu a neděli jede o 30 minut dříve (v 5:07 z výchozí
zastávky)
spoje z Kladna v sobotu a neděli v 6:37, 8:37, 10:37, 12:37, 14:37, 16:37, 18:37 již nekončí
v Třebichovicích, ale jsou prodlouženy až do Slaného
ranní spoj ve směru Kladno v sobotu a neděli nezačíná v Třebichovicích, ale až ve Vinařicích
v 7:04
následující spoje ve směru Kladno v sobotu a neděli jsou nově výchozí již ze Slaného
(namísto Třebichovic): v 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45
zrušen spoj v sobotu a neděli v 19:03 z Třebichovic do Kladna
poslední večerní spoj v sobotu a neděli ze Slaného do Kladna jede o 30 minut později (v
21:45 z výchozí zastávky)

PŘIHLÁŠKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI
(Obecně závazná vyhláška Obce Třebichovice č. 2/2021)

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI
1.

ÚDAJE O PLÁTCI
Jméno a příjmení
Adresa trvalého pobytu
Doručovací adresa*
Telefon/mailová adresa**
*) nevyplňuje se, pokud je adresa shodná s adresou trvalého pobytu
**) nepovinné

2.

ÚDAJE O NEMOVITOSTI
Katastrální území

Třebichovice

Saky

Číslo popisné (č.p.)

Číslo evidenční (č.e.)

Číslo parcelní (není-li č.p., č.e.)

Rodinný dům

Rekreační objekt

Bytový dům č.p./čs. BJ

Jiné využití
Jaké:
Zaškrtněte křížkem nebo vyplňte jednu z možností. V případě bytové jednotky (BJ) v bytovém domě (BD) vyplňte č.p. BD a čs. BJ

3.

ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY A FREKVENCE SVOZU
Četnost svozů
týdenní
14ti denní
měsíční

Objem
nádoby
v litrech

Počet
svozů
za rok

120
120
120
120

52
26
12
39

kombinovaný ***
*** kombinovaný svoz = zima 1x týdně, léto 1x14 dní

4.

Četnost svozů

Objem
nádoby
v litrech

Počet
svozů
za rok

240
240
240
240

52
26
12
39

týdenní
14ti denní
měsíční
kombinovaný ***

ZPŮSOB PLATBY
Hotově v pokladně obce
Převodem na účet obce ****
**** Převodem na účet obce č. ú.: 7525141/0100, var. symbol je číslo popisné (popř. evidenční nebo parcelní) nemovitosti
a příslušný rok, zpráva pro příjemce: odpad + příjmení

Já, níže podepsaný plátce prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v prohlášení jsou úplné a pravdivé.
Datum/Podpis plátce:

Potvrzení přijetí prohlášení správcem poplatku:

……………………………………………………

……………………………………………………

Potvrzením je splněna ohlašovací povinnost dle OZV 2/2021

Poznámky:
(1)
Správcem poplatku je obecní úřad Třebichovice 89, tel: 312 672 216, e-mail: obectrebichovice@seznam.cz
(2)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
(3)
Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. V případě vzniku poplatkové
povinnosti v období po 31. 3. do 31. 12. odvede plátce poplatku vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti.

