Obecní úřad NEVRATICE

Pro dotazy volejte: 727 968 377

Místní poplatky 2022
Svoz komunálního odpadu )1
• 500,- Kč na osobu
• 250,- Kč na osobu mladší 12 let
• 500,- Kč majitel nemovitosti, ve které nemá trvalý pobyt žádná osoba

Stanoviště pro tříděný odpad – na návsi u staré hasičárny

papír, sklo, PET lahve, domácí plasty, nápojové kartony, plechovky, jedlé oleje

Poplatky jsou splatné do 30. 4. 2022
Hotově – v pokladně oú
Bezhotovostní platba na účet obce vedený u České spořitelny:
č. účtu: 1162885379/0800 nebo obdrženou složenkou (složenka se rozesílá v průběhu února)
Jako variabilní symbol platby uvádějte ve formátu: Rok+0+číslo

popisné: 20220xx

Poplatek se počítá ( 500,- x počet osob přihlášených k trvalému pobytu nad 12 let + 250,- x počet
osob přihlášených k trvalému pobytu mladších 12 let, (dovrší 12 let do 31.12.2022) + 100,- x počet
psů starších 3 měsíců)
V případě nemovitosti, ve které není žádná osoba přihlášená k trvalému pobytu – 500,Pokud poplatník přihlášený k trvalému pobytu nepobývá na adrese trvalého pobytu a hradí
poplatek na území jiné obce, ve které se zdržuje, nemusí platit poplatek v naší obci po předložení
čestného prohlášení – možnost stáhnout z internetových stránek obce nebo vyzvednout na úřadě.

!!!
)1nově vydaná OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Dále, Vás chceme upozornit na povinnost ohlašovat změny, týkající se výše stanovených
poplatků (viz vyhlášky – ohlašovací povinnost):
- změna trvalého bydliště (přihlášení/ odhlášení)
- změna počtu psů
)1 § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

nádoby (popelnice)
odpadový pytel*

Třídění komunálního odpadu)2:
Tříděný odpad:

Pes )1
• 100,- Kč na psa (staršího 3 měsíce)

Směsný odpad:

Odvoz komunálního odpadu v roce 2022: 1x14 dní v lichém týdnu

60 l, 80 l, 120 l
60 l, 120 l

1x kontejner na smíšené sklo
2x kontejner na papír
3x kontejner na PET lahve
1x nádoba na použitý jedlý olej
Stanoviště pro sběr pytlů tříděných odpadů
• odpadový pytel žluté barvy:
domácí plasty
• odpadový pytel oranžové barvy: nápojové kartony
• odpadový pytel šedé barvy:
plechovky
Pytle jsou k dostání v kanceláři obecního úřadu.
Ceník odpadových pytlů
Odpadový pytel na směsný odpad 60 l
Odpadový pytel na směsný odpad 120 l
Odpadový pytel domácí plasty žlutý
Odpadový pytel nápojové kartony oranžový
Odpadový pytel plechovky šedý

35 Kč/ks
65 Kč/ks
zdarma
zdarma
zdarma

Nebezpečný odpad:
Svoz nebezpečného odpadu je prováděn 2x ročně. O svozu jsou poplatníci informováni na úřední
desce a místním rozhlasem. (cca 6/2022 a 11/2022)
Velkoobjemový odpad:
Svoz velkoobjemového odpadu je prováděn 1- 2 x ročně. O svozu jsou poplatníci informováni na
úřední desce a místním rozhlasem.
Bioodpad
Celoročně
)2 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Nevratice
Elektroodpad:
Spravuje SDH Nevratice – sběrné místo Stará hasičárna – odložení pod domluvě na oú

* odpadové pytle (120 l – 4ks, 60 l – 2ks nebo 120 l – 1 ks, 60 l – 8 ks)
Odpadové pytle obdrží poplatník po uhrazení poplatku v kanceláři obecního úřadu.
Pytle Vám doručíme domů – zavolejte na uvedené telefonní číslo

www.obecnevratice.cz
!!Obec NEMÁ POVINNOST likvidovat stavební odpad, elektro odpad, eternit, pneu, zářivky…!!

